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 مسمع قولوملا طخت روس نع ياتكلا أآٌذه ظ د

 فسود يرو .ىآ نا ةرضح ةرطظانم كريت

 بالا ٠ ةرضسحو هيك أ يروخافلا

 د ذيب قاكسملا بتفييوت يرو ل

 ا نينيعوسبلا آبال

 نبسرتعلا



 ننلن ىنزاوتملا يف عباسلا نانلا

 80 ةلئامملا ىف نماثلا نايلا

 هوا نيوفتلا يف عساتلا بابلأ

 0٠ عب رششلا يترشاعلا بابلآ

 مم مناي ال [م ميزا وو مازتلالا يف رشع ىداحا نابلا

 هع عيز وتلا ف رشع ىناثلا بايلا

 هك ش عطقملاو لضموملا ىنرشع كلاثلا نايلا

 04: مجعملاو لمبلا ينرشع عبارلا بابلا
 هال فيخالاو طقرال ينرشع سمانكا بابلإ

 0 عململاو فذيحلا ينرشع سداساا:بابلإ

 سابتقالاك اهب لضتني امو ةي رعشلا كثاقرسلا يف ةمئاخ

 قار ىنالصف اهيفو لمكاو دقعلاو نيمضتلاو

 نال ةقرسلاو ذخالا ىف لوالل لصفلا

 هى .ةيرعشلا ناقرسلاب لصتي امين ىناثلا لمصفلا

 حرس ٌسابتفالا يف لوالك ءزجكأ

 08 ا 4 يناثلا ءزميا

 03 لاو .دقعلا ف ذ ١ فثرلاثلا ء رجا
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 ه8 بجوالاب لوقلا ف نوعب رالك فانا

 وأ مداعلا ين نوءبرالاو يداحا نايلا

 61 دارطتسالل ىف نوعب رالو ىناثلا بابلا

 سل#تلاو علطملا ةعارد نوعي راكأو كثلاد#لا نايلا

 هأ مادناو

 فااذل باطلا ةءارب 2 نوعبرالاو عبارلا بابلا

 م دارتلال يف قوشووالاو سانا ناثلا
 0ةز[ نراعلا لداع 0 نوءعبرالاو نسداسلا بابلا

 1 را رشع ةنلس ةيفو ىظفللا عيدبلا يف نىاثلا مسقلا

 أ[ سيبجتلا غاونا
 حرسبو د * ردضلا ىلء رجعلا در ىف ىناثلا نانلا

 ليجتس ال ام وهو ىوتسملا بواقما ك:ثلاثلا بالا

 حرم ساكنألاب

 كك : ىيوصتلا يف عبارلا بابلا

 3 ا ةيراولا ف سانلا 1
 ريطقشلاو عيص لأ ةسانملاو عجيسلا ىف نسداسلا يىايلا

 هع[ د زاوملاو طروستالاو ةرزجتلاو عيرصتلا و



 فلا

 نب ليلعتلا نك ب نورششعلاو ثكنلاثلا تابلا'

 5 سس رفتلا يف نورشعلاو عبارلا باببلا

 : هبشب اود جدلا ديكا ىف نورشعلاو سمانكا١ بابل

 دعوا مذلا

 هبشي امب مذلا ديكات يف نورشعلاو سداسلا بابلا .

 5 ْ حدا

 ا 'عابتسسالل يف نورشعلاو عباسلا بابلا

 91 ةيجوتلا ىف نوثالفلا بابلأا

 عال كلاردعشالا ىف ,ىئالثلاو ىداحلا ياثلا#

 ع ءاندتسالا ين نوثالالاو ىناثلا باتلا

 دارني ىذا لزهلا ىف نوثالثلاو ثتلاثلا بائبلا

 ع : قا مهد

 8 كلا يف ىنونذاثلاو عبار ١) بايلا

 ةء1 دملا ضرعم يف ءاجهلا يف نوثالالاو سانكا بابلا

 هم[ : ميهوتلا يف ىنوثالثلاو سداسلا بانلا

 قة, ,كارقشالا يف نوثالثلاو عب املا بايلإ

 همه 2 مدتلا ف ىنوثالثلاو نداثلا بابل



 رت رتلا ا عبارلا بفاتلآ

 ميهستلا ف شمالا بابلا
 . ةظاشملا يف سدانسلا بالا
 ةرراجلا ىف عباسلا بابلا
 سكعلا: يف نماثلا بابلا

 عوجرلا ين عساقلا باببلا
 ةيروثلا يفر شاعلا بالا
 مادا قرشع ئداها بابلا

 رشتنلاو ىظلا ىنرشعا ىاثلا نابلا

 عمجا ينرشع كلاثلا بابلا

 قيرفتلا يف رشع عبارلا بابلأ
 ميسقتلا ىف رشع سمانكا بنابلا

 قيرفعلا عم عمت ٍيفرشع سداسلا بابلا :

 ميسقتتلا عم عمجما ىف رثص عباسلا بابلا
 دي رجتلا ينرشع نماثلا بابلا
 ةغلابملا يترشع عساتلا بابلا

 قارفالل يف نورشعلا باّبلا
 ولغلا يف نورشملاو ىداحكا بايلا

 ئمالكلا بضذملا ىف ىورشعلاو يناثلا بابلا
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 كك
 واعتتسملاو نم راعشسملا :رابتعاب ةراعتسالا ق سمانا ءزبكا

 تع ئ عماجاو مل
 ع. راعتسملا ظفللا رابتعاب ةراعتسالا ق سداسلا ءزجا
 مدع وأ عشب اهنار دفا عادل ةراعتسالا ىف عباسلا ءزجكا

 اء رمي اهنارتقا
 عاا بكرملا زاجللا ين ىماثلا هزمكا

 ع1  ةّيلييختلاو ةيادكلاب ةراعتسالل ين عساتلا ءزميا :
 5 ليثمسلاو ةراعبسالا نسح طيارش ىف :رشاعلا 4

 عاخ ١ بارعالا رابعاب زاجملا ف رشع يدادكا ءزمكا

 6 ناءزج._هيفو ةيانكلا ف ثلاثلا بابلأ

 6 ظ ةيانكلا ةقيقح يف لوالا ءزمكا

 6 ةيانكلا ماسقا ىف ىناثلا ءزججا

 هدو عيدبلا ملع ىف كا 0

 ا ةيناجو نامت
 ,عوعزتاو اب ىنوعترأو كف مهبقو ىونعلا عيدبلا ف لوالا م سلا

 ٠ عم ظ ردااطلا يف لرال ب بنإبلا
 )67 ةلباقلا ين ىناثلا بايلا
 عرج :ريظبلا ةافارم ف كسلاقلا بابلا

 . جامد

1 



 ذذ ' بانطالت يف ثلاثلا ءزجنا

 مكيقر نأايبلا مل نال ١

 مسرع ةمناخو ءارجأ ةنس رهيفو هةبالانلا ف لوال بابلا

 دام ٠ 7 تاقلعفمو ديبحتلا تاباةهيست قا ليات كا
 سا[ هيبشتلا ناكرا ىف ىناثلا ءزجتا
 معال  هيبششلا نم دوصقملا ضرغلا يف كثلاثلا ءرجكا

 ]موزع رهيفرط رابتعاب هيتيشملا يق عبا ىلا هرج
 موو ر_ههجو رابثءاب هيبشتلا ٍف سمانكا ءزبمجكا
 رمئادا رانبعماب ميبشسلا ف سداسلا ةزنجلا
 منال و 2 ,هضرغ زابتغاو“
 .فعسلاو ٌةودللا بسحب ميبشتلا مسكس يف مناخ
 ملا 0 و قالا ف
 مالو اءزج رشغ دحا هيفو زاجتلا يف يناثلا بابلا
 مايو“ ١ نيماكحلو زاجللا باب ميسنتل و لان لكلا
 ممرع لسرملا زاجملا ةقالع ف ىناثلا عزم
 مؤ[ عماجلاو نيفرطلاو ةرامتسالا ماكحاف”ثلاقلا ءزجلا

 10 عماججأو نيفرطلا رابتعاب ةراعتسالا ف عبارلا ءرجأ
5 58 



 : هؤ[
 هه لوعفملاو لعفلا ماكحا يف لوالا هزمحا

 0/1175 اا هئالومعمو لعفلا بيترث' يف ىناثلا رجا
 الإ ناوزج هيفو رصقلا ين سماخلا بابلا

 14 هماكحأو ريصقلا ةقبقح ىف لوالا ءزبحا
 اذه هتاوداو رصقلا قرط يف ىناعلا ءزمكا

 |10 ىاغزج هيفو ءاشنالا لاوحا ىف سداسلا بابلا

 5 ءاشنالا ميسقلا ىف لوالا ءزمصا'

 3 هتاوذاو بلطلا عاوذا يف ىناثلا ءزبحا

 ميشو لصولاو .لصفللا لاوحا يف عباسلا بابلا

 مم 7 ءازجا جعنرا

 ' ءاحتحاو بابلا اذه ةيفيقح ىف لزالا نما

 ا[ لصولاو لصفلا

 5-5 لصفلا نطاوه ين ىناثلا ءزمما

 مهو عماجكاو لصولا نطاوم يف كلاقلا ءرجيأ

 مب هيلاكا ةلمما 3 عبارلا ءرجيا

 _ميفو باد-طالاو زاجيالو ةاواسملا يف نماثلا بابلا

 ميكو ْ ءازجا مثلث

 [ى[  ةاواسملا نو نابلا اذه. ةقيقح يف لوالا ءربجحلا



 85 مور

 ِه ء ْ رف نيم

 :مىيقو ىن انعملا مدع ىف لوالا نفلا

 1 باوبأ ينام
 م. ناعزج هيفوقربنكا دانسالا لاوحا يف لوالل بابلا

 موب دانسالا ميسقس ين ىناثلا ءزثمكا

 عم ءازجا ةعبرا _ديفو هيلا دنسملالاوحا ىفىناثلا بابلا

 عون... ١ ورا ر ديلا ديسلا تنطر وا
 ه,  ةريكسو ديلا دنسملا في رعت ىن ىناثلا هزمحا

 0 _هلصفو ديلا ددسملا عابتا ىف كلاثلا زا

 مي _ةريخانو هيلا ددسملا ميدقن ق عبارلا مزجكا

 (| م ءارجا ةعيرأ ,هيفو ددسملا لاوحأ ين ثلاثلا تنابلا

 || هركذو دنسملا كرذ ين لوالكز جا
 أ[ _ملامجاو ددسملا دارفآ ف ىناثلا ءزمعأ
 عه هقيرحتو دنسملا ريكنل يف كلاثلا دما

 0[ هديالقتو دنسملا ريخأت ف عبارلا عزرا

 هد ناغزج ةيقو لوفلا ت تاقلعتم لاوحا 2 2 اولا بايلا
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 ىروخانقتلا تفسوي نب سويئاسرأ يرونكلا ةفلوم لاق
 لوضالا نم باتكلا اذه ىف ةتعمج امرخا اذه. ينانبللا

 جانضيا رثكاي نايبلا: ملغ يف. دهاوشلاو هلدالو , دعاوقلاو
 نايبلاو يناغملا ىقو ةثالثلا نوففلا ىلع لمعشملا ٠ نايبو

 هيمو , حسصأو نيسيبتو ىلج ليصفتل ةيوامكا , عيدبلاو

 رثاكتو , لاوحالا سيكعتو ٠ لابلا لبلبت - اذه 600 ٠

 رطانخماب تلزنا ,نح مقافثو , الالم عبطلا ترثروأ ,نتف

 ىلا قيفؤتلاو نوعلاب“ نم دق ىلاعت هللا نكل . الالك
 , مارملا كازداب زوفلاو دارلاو صرغلا ليني“ معشاو ٠ مامنالا
 ,للخت نعددب ام سالصا , بدالك ىو نم سيلا انأو
 ةىلا .رظنلاو دقثلا لها دوج ّلاساو . بجتحا ىنع
 .لافكلا ةّديخو هلل ناق“, ريتسا ىنع .رللز نم نوري امع
 «: لاح لك ىلع دما هلق

 |8501 ةنس طابش ه0 ىف_دنضبيبف نم غارفلا ناكو
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 ملوا ٠١ سابتقالل ىف هلثن ليحتلالاريثك ارييغت م طانلا 09
 لاقى اب ا نم هنا ىلا راشا هنكلو ! ا

 نوكيا رذةديحو فككلذ وعنو هلو 1 وأ نارقلا 0 هيف

 ن 2 ٠ سابتقالا قيرط نع

 الياقم ةنوك ىف طرتشمو  مظنرتكي نأ وسيف ليا اماو

 ناو مظنلا كبس نع رصانقيال اراتشم ةكبس نوكي نأ
 ندا لاق , قلق ريغ ردلح» ىف ارقتسم عقوملا نسح نوكي

 لدكاو روشنملا مظن دقعلا نال لحما دض دقعلا ىومحا ةج

 , تبراغملا ضعب لوق لما لاثم «.ةأ٠ مىظسلا رف
 ٠ منال (| تلظفحو ٠ 9 2 انديلن

 داتتعي ققلا يمول قدصيو ٠ هداتق ىنظلا مووممت .لزب مل

 رمش ف وهو ٠ ىبنعملا بيطلا ا لزق لهبنان

 ةنونظ قار عآد ءرلا لعف عاس اذأ

 _مشوت نم ةداععي ام ْقَدصْو
 د ىهشنا

 د 2 0 ار 5 لظناك



 تءقفلقن

 7 بولس 0000 0

 ل ير ايلتس مدنا. : طياز

 ', مادا , اليصقت' ئمس همظن نم ىأ مدقتم

 لااثا ربا
 لبكاو دقعلا يف

 ٍِش فدي نآوه دقعلا هورخ يو نعيصياعلا يف ؛ لاق

 قيرط ىلعال كلذ ريغ مو | ًاثيدحوا ًانآرق ناك هاوس
 نوضي ناره .ن سايتقالا قب رط نأ كثفرع د سابتقالا

 دق يذلا رثدلاف ةنيدونتا نافدل ان نآرقلا نم نم اش مالعتلا ظ

 قيرط أ ىلع دقعمظنف ننارقلا ريغ قلك نا نأ ةمظن دصق

 + رماتعلا ئبا لوقك ٠ .سابتقالل ةيقالخد ال ذا ناك

 لل و هب و
 مفعطتو يلوا نم لاعب أم

 رشم و 3 ا ةسف-سدجو

 لع هنأف و لاح رخدفي ةلمجعف 7 ارخيتلم ةلآو م ىأ

 ١ ةقطن ظلوا امثاو رخفلاو مدا نبال امووهو ىلع مامالل لوق
 : اذإ اذقع نوكي امئاف ًانآرق ناك ن و 70 , ةفبج ةرخآو

 د



 مما

 ىعيب موي دشُم اس ىفأ ىلع

 ا الو ىجرعلل ىناثلا عارصلاف

 دشناس داوثد _وقبب يف هل ةئيمضلا لاح ىرد رمكا هيلع مين

 رعاضاودو روكذل عارصلملا ير مح دق نم ىا هنمف

 ءأرق اذا": نلف دشنا لاق + .ةريغل وه لب هل وه سيلا نإ

 لَو ايرهدص ناك 7 | اماف , هأ ءريغلاو اعشأ 26

 ىريسوبلا تيب ناف مدقت امك هيبنعلا لل جايتحا
 يل يل كل نادم ىلا ثدي عم

 نو نأ 7 1 00 ٠ 17 و فيلا ةقرسلا نع 1

 ؛ثيبلالمتشي نأىا دةمكبب لصالا ىلع داز اه نيمصضتلا

 مةفيطل ىلع ىناثلا رعاشلا ر عش ىف نمبضلا عارصلاوا
 , امهريغو هيبشتلاو ةيروتلاك لوالا رعاشلا رعش ىف دجونال

 م ا 5 نا _ 0 3

 7 0 1 لاق 1 انب نصل يشن
 عارم ,نيمضتو ٠ لانا رديلع داز ابوك كيبيلا نيمضنا

 اد 3 ش عدوا دق يناثلا رعاشلا نال اماظيإ هنو 2 وف



 كا

 0 اعلا 2 |

 نيستا يف
 رخا رعش نم ايش ةرصعشرماشلا نّمسي ناوه نيمستلا
 بحاص هلاق امك هنود ام اموا اعارصموا نفاع | ناك ايس

 يت ىولبعلا.ففسوب لوقك ,٠ ىنازاتفشلاو صيخلللا
 : رعش ده 2ةتيعب لب

 266 رتابأ : ةردبق بيبسابنو

 رممرلا سراد يد نيح 4 ليلا :يجأ

 رمي دييفق.ىف ىولعلا :ةيوضف د بفرريلا اهف

 رعش دع يراصنالاريرعلا كيع ل 0 ٠

 مسلم ًايمرف هيلع نكي ن

 ربمنعلا يف لوب رعود ف ٍناف
 عارصملا ردت يف نمص هفاف اهيل ىنعمرمثكا يف ناف ىورو
 ْ يب يبحاص لاقو ٠ ةأ ,ىبنتملا ١ ةديصق نم ىناثلا

 نمضملا ن نأ ىلع بينما عم روكذملا نيمضتلا نوكي نآأو

 لرتك . اررهشم كلذ نكي مل ناريغلا رعش نم و2

 ديز ربا مسرع يذلا الغلا لاق ام ىكتي يرب درا

 روش » عببسلل



 ةمق

 آمال :ذاوب نارقلا ين ةانعم. .نكل ٠ نآوقلا نم بتقم 7 9و 1
 ريخ ال نم شا ىمورلا نبا لعن دقو .٠ تانين الو ءةيق

 نييملعلا ”يحاتم قاف 91 : تطاول ىجرب الو ءديف

 2 رعش *رعاشلا لوقك 3 ةفشلل

 انوكي نأ: قاع نآك دق

 استوعجار للا ىلا انا

 هل تلا. «نوكجارةهيلظ اذاو ناقل نأ ١ نارقلا فو
 ٠ نوضنو دقعي لب سبق 2 ال رعاشلا نأ اولاق مهنا اناث

 رزيرفلا# بتاعتكلا» نم ررعش ىف رعاشلا ةنمضيت اه نا ىا
 نازك زيوس م ايلا واهب ال ذا اًننابتقا نكي ال
 بيطد#او يشنملاكر ثانلا انفأآو ٠ امهفر ءئامسو 1 :يمضتو 55

 يرضملا كاز ةدلا 2 ةحاح ال ذأ سبت ىذلا وهف

 ةيفاق الو نزو ةسيسق ةرطضي ال قل سبتقمملا ظفللا

 3 كالذ 0-6 :

 م ةدعاقو ام 1 وبلا تيت نم ل ةمالك

 »3! : اههريقو ةقتفلاو كلا اهقياؤكو ميلعا لئاشم
 ري عع ><

 ن



 ةارع

 نئشلا كلذ ىلع لمتشلا مالكلا يف نوكي ال مهر ل

 ناريف نف قازيزعفلا ياكل هناب راع دبا نيسقملا
 رصتو ىاعت هللا لاق وا نارقلا لاق م الكلا ءانأ: :يف لافي

 لوق هلام . ىنازاتفتلاو يبا يف امك كلذ
 و برقا وارسبلا رغد الا نكي ملف ٠ ارثن ىريرمكا

 ٠ برقا وأ رصبلا يملك هلوق ناف ٠ برغاف دشنأ ى

 رعش ه«+ رعاشلا لوقو , 5أ ٠ نارقلا نم

 انرج» ىلع ثعنزا ثنك نأ
 لومج رصف رمردج امازشيف نم

 , ل اسضا نآرقلا نم سبتقم ٠ ليمج ربصف لوقف |

 لقدي ال نا اسهدحأ نابرض سابتقالل نا لوا ملعاو
 نيلافملا ىف مدقش ا ا ادم 2 سلا“ هيف

 نع شبتشملا هيف لقتت ىا هفالخ دج ىاثلاو نيروكذملا

 رعش + ىمورلا انبالرقك ٠ ىلصالا ةادعم

 ككهدم يف ثاظخا نعل

 .ىمنف يف ثاطخاامق

 يفاجاتح كثن كرا دق

 ءعرز ىذ ربف ,داوب

 اذهو ٠ كم ضراو» 7 عردز قذر ,داو ةهلوقف



 نذل

 ظ ةهعيشا هاذا والبغمو ةفم

 ديبار مانعا طاحت -
 ينا ثملع نال لافف . ةئيطعلل ثيبلا !ذه هل ليقف

 + ىبهتنا , هعيسا ملو هلوق ىلع هتقفاو ذا رعاش

 ىناثلا لصفلا

 ةيرعشتلا تاقرسلاب لصتي 7 4

 ين لوقلا ةيرعشلا تاقرسلاب لصتي ايمن ملعا

 مسجو امذاو , لككاو دقعلاو سيدلتلاو نيمستلاو ,سابتفال
 اهنم لك ىن نال تاقرسلا ينلوقلاب_ابشال هذه يفلوقلا لاصنا
 :ينازانقتلاو صيخلتلا بحاصولاق امك رخالا نم ىوش ذبخا

 نيف ِدِق مات-اكاو اجبار علبلوبلاو منه جبان ١: ٠

 03 7 ةيدالا ءآرجالا ف الصفم اهركذن ةيقبلاو اهنايب

 لوالا :ةرجلا

 سابتقالا يف ْ
 وأ نأك ار ارثن ا ملكيتمملا نويضي ناره بايت

 0 ”هنا ىلع ال ةّساخ زيزعلا ياتكلا نم ايش امظن
 ىنععا ., زيزعلا بايكلا نم يوشلا كلذ يا .ةبقيرط يلو



 هم

 اذ ا سيفا روكي تيرا ىدط نه نوكي امو
 ,ماهفتسا هيحأ ةلوقف نميعشلا ئ دأ ثيسب ىدعم ضيقن

 ريدقت ىلع لاحعلل واولاف ةمالم هيف بحأو .هلوقو ىراكنا

 عجار راكنالاف نوطعلل وا ٠ . علا بصحأ اناو يا ادتبملا

 ميف ممالملا ةيجموأ هل ةنابصح# ىننعأ نيرمالا نيب عمججا 1

 ضعءد .ذخوي نأ هنو ةينمو ٠ أ فكل الإ 0 دعب

 جانا له رثكاف ا هيض ان دلا قاضيو ئ

 ا اول لب .ةلزبقس املا يحاطلا يعل ا
 لياقلا نراك نيا . حادتبالز زيح ىلا عابتالل نم ىرصتلا
 ب لك لكو . ةريغ عبي ملو هعدتبا رهو نسحب نياثلا

 ذوخلم ىلاذلا ىنآ بفزرعيالا ثييحي فخ نشا لهن ناك

 ىلا برقا ناك. لمأت .ديزمو -ةبور لامعا دعب الك .لوالك

 لوق ىناغلا .لئاقلا ملعي مل اذا هنا ملعأو هنأت 0
 يف وأ اعيمج ىتعملاو ظفللا ين امهلوق قفتاو .لوالل لياقلا

 رسخالا عاسبثلاو امهدحا قبسب مككحا الف ٠ ةدحو ىرعملا

 ليبق نم كلذىف نيلياقلا نينذسه قافثا نوكي .نازاوجك
 ريغ نم قافينالا ليبس ىلء هتيجم ىا رطاخلا دراوث

 دشنا هنا هدام نبا نع ىكمحب امك ذخال ىلا دصق

 رش ةسفنل
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 رعش.* ىينشالا لوقو :.8أ .اويلسي ملا مهتاكف مهل با

 د .... ٠ وال

 دم.غم وه امناكف _ةدمف نع

 ىلعملا] هدف , هل ,دمغ ةلزنمب راص سبايلا مدلا نال

 ىنعم نوكي_نأ هنمو ٠ فقيسلا ىلا ىدرجحاو ىلتقلا نم

 رعش * ربرج لوقك لوالل لوقلا ىدوم نم ىلمشا ىناثلا لوقلا

 ء ميم ونب ككيلص نع اذا

 اداضغ ملك نيالا :تنبجو 0

 عش: هب رتاوبا لوني لوقو
 و كحبسملا هللا ىلع سيل

 دحأو ىف ملاعلا عم نا

 ليش فاقلإو سانلا وهو ملاعلا ن نوبي صخب لوا

 عم نوكي ناوهو باقلا هلمو ا , مرش س ادلأ

 وغم اه سيقلا ايان بالا كالا نال يناثلا
 ةذيذل كاومه يف ةمآلملا دجأ

 ملا خلد فرصملا م
 م تمض

 7 و ت د

 رثادعا نم رةيسف ةمالملا ن



 تكول 7

 رعش «* ريرج لوقك 07 لوق ئنعنو
 مهاك ,بنرأ وم ككعزمب الف

 رامسكاو مههمامعلاوذ ءاوسس ,

 ىذي دأ أرآو ٠ ةيحالا مج عللاو ٠ ةجاما نيزالاك

 رعش# ىبنتملا لوقو. ه1 ةارما رامنكا تاذبو.لجرلا ةمامعلا
 . ةانق مهئم 0 2 نمو

 1 دعك ةمادعلا ىذن ذب لجرلا نم ردرج ريسعتف

 0 "تاي ريبعتلا اذك 3 , ةانق 0 ف ناد ' هنع

4 0 
 وا احيدم رخالاو الزغ نيتيبلا دحأ نوك نا نيهلملا

 دصق اذا قدادكا رعاشلا ناتف , ثكلذ ريغ وا ءاج»

 .ككلذ ريغ وأ عنيدلا ىلا لزغلا نم م.عوذ نع طقرصل و

 ردانظلا ريغ نم يأ هعفو ,قأ ٠ _ميفاق نكد 5 نعو

  مهيلع كيا تقرشأو 57
 8 مل مناكف ةرمحم

 ظلزنمب تراص ةقرشلا ءآمدلا نالو مهبايث اوبلس ىدعي
9 
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 تثلعج دق قطنلا يف ميسا ناك

 د نعطلا ىف محاضر ع

 اهتسأ بامرلا ناضرخر'«ءانهابدرجوفبلا ا قاصرا .
 ميهحاقز ىلع نسا تاغ قتلا ددع مهنا ناك ينعي

 اهذافثو مهحنامر ةئلسا ءادفم طرقلا نعطلا دف 1
 قرتحبلاث نب نود يبنتللا ثيبف . مهعنسلاك ذافنلا ىف

 نم لوقصملاو قلاث ظفلب يرتحبلا مدافا ام سقف دق“ منال
 مالكلل ةلافصلاو قلاتلا: ثبثا'ثيح ةيلييشقلا ةرافنسالا
 قيسلاب همالك هيبشت اذه نم مزليو ةينمللرافظالا تابثاك
 ىنارمالل لوقك كلاثلاو .:0! ., .ةنانكلاب:ةراعتال وهو
 رعش ت* دانز يبا

 دانس نايم رفق ككي ملو
  0 0انفارذ :مهبعرا ناك

  00رغش © تعول نب رشفج اا عما

 كلا يف معسؤو قاني سس

 عسسوا مفورعم نكالو
 نورعم او . هليق كيببلا ف كواملل مهعسوا ى.ريمسلاف

 ناشحالا ٠ فصلا دفا و ريغلا ا قاثلاو »ا
 نيلياقلا دهحا لوق" ىمعم ىا ناينعللا ناقش نأ هنمق ٠



 ظ ,ثيرُي ناوريخف لجعي نا عنصلا ود

 عفا عض: اولا ض عسب يف ثيرسلاف
 ناسحالل وهو عدصلاو ٠ ناشلا ريم يه وه ةظفلف

 لوقو علا لجيعي نا هلوق هو ةيطرشلا ةامجا ةريخو أدئابم

 ريب *«بيطلا ىبا لوقو 8٠١» ءوطبلا ثيرلاو وطبي .ىأ ترد

 ىنه كبيس ءوطب ربا نمو
 ماهجحا نيب ف يوسع عرسلا

 راسا . ءاطعلا كيلاو كالا تلا زب لوقف
 سس ىنع كياطع رخاث' لعل ىبعي اهبف ءامال بناجسلا
 اناهج ناكمام اهنم عرسي امنا باحسلاك ردك نلف
 ,ىشلا ليقث نوكي آلا. هيف انو هيف ءآمال هذال مدفن
 دوصقملل نابي ةدايز قلعبدلامميال غلبأ ى متلا ريبف ٠ أ

 لوقك ىائلأو ٠ مآ بناه لاب ل ثلا برص ثيح

 ْ اا :يييبلابىف قلاش أذاو

 رهدبظع نم 5 ثاخ لوقضما

 ,بسصعلاو . سانلا:ىازشاب صاغلا ن ملعلا ىدنلاف

 را ىلا 0 ٠ هفيسي ةفاسل ةيش ةفاق عطاقلا نفسا



 0و

 رعش « مامث ىبا لوقك , لوالل لضفلاو , مذلا
 دجت مل ةيدملا داقرمم راح ولا

 اللد نيرفشتلا ىلع ازينلا الا
 ىل:ةينايب .ةيدملا يلا :داثرع ةفاضاون يللا ةايترالا
 اهحالها ىلا قيرطلا يف سوفنلل ةبلاطلا. ةينملا ثريمعت ول

 رحش# ىبنتملا لوقو ٠.2١ ١قارفلا الا اهيلع ليلد اهل نكي مل

 ل ا ا اياسلاازل

 هيا. وملح نايا ينريمسلا

 ضعءد 3 ا هو ذخا هيلا ناف ٠ 5 0 ا 8

 نأو 0 55 0 ٍِ ل للا نول لوألا امل

 اذا .دخلاب ملا نم ةنامايلا ىمسي . ةدحو ىوبعلا ذخا

 اذن ىوستو ٠ رفد لزد ذا لزعماب ملا نم ةلصأو ٠ ةَدصق

 نوكي ن | 4 يناثلا لوقلا نال م اسفأ ثالث رهو وهو ٠ اهلل

 ٌةراغا لاح نمل 0 لوال نم غلبا
 لوالد ذ, ةأءد ىنااعملا »يف اذهو ظافلال ىف كاذف 0

 7-2 « مامل ىبا لوقك

 رسال



 الاغف را َ عك 1 يحلو امىاعيبلا

 ينبللا كلتافلا تابساطلاب 3
١ 

 و 6 نق ص م دو نيم

0 
  0للاب

 دجون ةليضف بان فلا د يش :لرا 0 ذاقلا ص

 5 ها وها م

 ليجعل يادوب نامزلا نا

 ! ] رعش > « ىبدتملا لوقو
 نب |يسف هواجس نامزلا ىدعا

 اليحب 0 مرآ رمد نوحي دقلو

 00 0 3 30 5 اغلا عار ارضملاف

 دل ايار دك هينا 000 ذا دج رق نو ب

 -- دعبأ يفاقلا يا ونبق لولا أم : ناكياو ٠ 8 نك
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 نع ورمي دن وق يفاحلادف اةراوشالار هيما
 1 سا لأ ةماع

 'لوالا لصفلا
 هال دفا لل

 يا لوالاف رهابظ ريغو رهاظ ناعون ةيقرسلاب نخالا

 ع رخآلا لوق ىنعم نيلثاقلا دحا ذخاي ع

 نامسف لوالو؛ ةدحو ىنءملا ذخاي وا هضغب. وا هلك ظفللا

 عم امأ هضعب وا ظيفنللا لك اننا قيغملا عم ذوخاملا نال

 ريسغت ريف نم هلك ظفللا ذخا ناف هنود وا مظنلا ريدخت

 عقاد ١! فيلاتلاو بميثرتلا ةيفيكل ريسيغت ريغ نم ىا همظنل
 |[ دسن : ىمستا و ةلصدم نو رس هنال مومذم ودبف تبادرغللا نمد

 ا م اضع وأ اهلك كراملكلاب لدبي نأ ايمو الايهعنا

 هامل يسسس ل١١ ميسم

 نو“ ةأ , ةضوم ةقرسو مومذي 5 هنأ يا دعأ 7 اهفدارب

 ظف الإ من ىا صل 00 ةريسيغل م هلك ظفللا 225 7
 اة ادعملي سس

 , اهيييسمو ةراقأ ذخالا اذه ى مس .. -ظفللا ضعب اك

 نت 6 ندك نأ" 5 يناثلا ميقا ن“ 5 ةئالث 0

 ندستح 0 يف ل جوت ل عم م رولا 5



 0ع

 قلع تلالدلا هجو ف نيلئاقلا قافثا نك ا ., مهقلاو

 رسفصو تابثا ىلع رعي لدتش ام ركذي .نأ وهو ضرغلا

 ةيامكلاو' زاجملاوهسهشلاك :قللذبريغو -- ةءاوعشلا ن

 تاقببلا كلت صاصتخال ,ةفصااىلو لدث تائه 1
 هجولا للهش ميركلا فصؤوك هل: ةفصلا شلات ثبشنت نمب
 ةعس عم سوبعلاب ليخبلا تضوكو , نيلئاسلا دوو دنع
 سانلا كرتشا ىناف , ةورث )او ىذغلا عم لا نملا يراذ

 ع 4 "5 !الدلا مدجخو قا روكذملا ةجولا ةقرغم ف

 0 د 0 نتاداعلاو لوقعلا يف 0 رارقتسال

 مل ناو. اقل هلو مقوس انصنا دعي الف رجنلاب ميركلاو

 زك دحا لك هيلا لصي ملو و فرقا ريق سانل | ١كرتشي

 عؤنلا اذه يف ياء هيف ىدو نا زاج ركفب الا :لانيال امم

 نيلياقلا نيب مكحي نان ةذايزلاو قبساا ةلالدلا هجو" نم
 ناو رخآلا ض: لهكا هيف امهدحا ناو لضافعلا _هيف

 ا يأ ونقو ؛ :81١ هع. ضتقنن وأ لوالك نيف ناز:فاعلا

 سرغلا ىلا ةلالدلا هج نم هتقرغم يف شالا كرتشي ال
 ,كفب الالانيال باكر فة قف يض' 3 معا نايرتص

 ثريا, <

 فرعا ي*اع ن ىاثلاو , سانلا ةصاخ نم.اكأ نوعي 1 قأ

 ل يفرم هكا 9 ةبارغلا لا "لادن ىف 7 ةجرخا هد نق



 ناز اهسفنعلاو صيخلالا بحادص هعيمج كلذ

 جايب

 هدأ

 افشآ زكذي ملو ,ةدياف نم لمتشا ام, يا كلذركذنسو
 د قيفوتلا كلامو ةيئاخلا لد 71+

 26 20 ا ا ا و 31 1 1
 20 8-0 ذم ا 6 ا 6 7 ا ا و أ“ دم م
0 6 6 
 2 ا 8

 0 ةمد اج 2

 سا 3 لصتي امو ةب رعشلا تاقرسلا يف

 نالصف اهبفو لح لا دقعلاو نيمضتلاو

 نك(
 (ما اظن.” ولا ريق امنيارق "ناك .ءلونلا قيلزلتلا را لج
 عقب امهدها :لوق نااماى عا. لاا /لوقايف قاف

 اههقافثا وهو لروالك انه قاوصقلاو , ال وأ رخال' لوقل اةفاوم

 .انده دارمت سيل هذال ىناثلا ال هيلع ملكتمف لوبق ف

 نقول موهعلا قع ضرغلا ف ان ناك ن 7 لوقتف

 ةقرس: دعب 8 كلذ عدو هجولا نيدو 0 ةيايشلاب

 ختم ىلا دوي ام يالويرهحتو ةناعتسا الو انشا 7

 4 ديرح 11٠ كولو قون قرس ىاثلا نا ىلع ةفمحالا

 مهاف تا داعلاو لؤقعلا يف ماعلا ضرغلا ررقسل فكبلذ و

 رغاشلا ثملأو مجمع الاو نبضلا ماعلا ضرغلا يب ىقفىا هيف ككردشب



 قال“

 رم دقو.م .طسبلا يا:بابطال, ين لخاد اضيال اذه
 ىف لخاد هنناف عيشوتلا هلشبو ٠ لوالل ّن 35 يف هنايس
 0 هنوكل وأ اا فلا هنايسبا رم دقو نانطال

 ىدعملا فشنك وهو ٠ ناسيسبلا نسح عع اكل

 دقو , زاجبالا عم ىدجي دق 7 سفدلا ىلا هلاصياو
 نليبلا نكح دهاوش نمو ةاواسملاو بانطالا 6 عوج

 «نيمأ ءاقن يف نييقثللا ناو. هعولا نع انيسبم نارقلا لوق
 رعش ع ةهاتعلا ىبا لوقكو
 اذإ ةايولاو فرحلا تولبص

 ب !!مقيديلل]: يسوم. كوخ
 مظعو ةقلطملا .ةردقلاو ةنفالملاب اب حودسملا حدم داراف

 قل عفط كرح وأ ءةرط وظن انا ةتاب ةبابملا

 بولاق يف اجرلاو فول برطضا ةظح اركفم قرطا

 رعاشلا اذه ناف ء.هأ , 9 ىف كلذ دّدرت:يا' نءانلا

 ,8أ , ةيلج ةدابآ ن ىناسعملا ةذده نع نابا دق

 ساب ب اب ال ام ىناثاا مسقلاو
 ةيرعشلا تاقرسلا لثم وهو قبس ام ىف .هاوخد مدع عم
 ليش ىلا وو نساننفالا لفه اهي لصد امو
 قاف انك , ماتنك ءاو صاختلاو علطلاك كلذ ريغو رخل



 نال :

 نفرح اا هيلاو لال دا
 . ملقلاو نئاظرقلاو مصرلاو بف 5

 ا هي ةتيعد كلو ف 9 لوقو

 رهعمأ نسل ىديد ملضف دد دود

 _مهركذ كدع اقوه 55 الع

 , قوضوم تيقعت وهو فتانفسلا 0 لثمو 0 5

 رعش و ىلزهلا لوقك ةيل أونم كتافصب

 "لطب دحام و ف 1 ميركلا لجن
 7 ا 59و 0

 ردبخ م11 2 ريض ويسعد تقدع

 ُق الخاد نوكأ ا ءةركذ :ى ةديافلا 9 اهازيج ول

 9 ماكدللا :ىر»» ن اونو حاضيال لثم 2 ةردكذا قبس

 موعود دارسملا نسب مالكي ينايف مةلالد: هات مالك

 لوا نب مهذب كف اديني بأ ةمالك ره ظ ف 3 ىرد هدأ ىنعأ

 ىومحا هج نبأ لوك ٠ زدمالك م هيد 2 ميج خوف 1

 0 0 ةثرحد كد ِف

 .مهفاخن احاضرا ةادزتتو اذه

 مهر شطب نم, ثكرتعم لك ف
 ىككو يعم لك ق 5 ذادزنا يقول أ لاق اماف

 ناف ٠ 5 1 مسير شاطم ى رح د ةدعمكو و سبللا روط



 احارس نازحالا ككرتمت ال ءارغص

 ءارسض م 0 ايدول

 ف قايقلا ٍفو ٠ هللأو هللا ظفل يف كونا ىف دهادشلاف

 ارعش * ليعيد يف اعل 2 ةتامصو ايم

 ٍ فو مالسلا هللا رم ماليسلا عل

 د يديد ان :نايرموراركلا لفيو
 ثايهيه ثاهيه 1 نارقلا لوقت ىننعبلاو طفللاب زركنت نا

 روش يرعاشأا لوقكو ٠ نودعوت 8

 وللا كرِدجَو قيفح دا قح

 راسب 3 نو فاايقتق :

 رعش * _ةثبعيدل ىف ىلا ل

 رعيشلا رهاطلا نه ميشلا رهاطلا

 ميشا رهاطلا نبأ ميش لا رداطلا ن د

 قرا دي دعتلا اضيأ هل قاقيو .دادعالل ةقابص لثمو د1
 1 نارقلا نول ددظؤبأو قايس كمين ةدرفم هلا حافي

 .لاومالا نم صقيبو حوججأو : تقو فواكا نم .ىشب م كتولبنلو
 وعش ببي ىبنسملا ا ٠ .تارمثلاو سفنالاو



1 
 ىنعا ةركذ مدقتلا ىناتكي كيلعف' عيدبلا قرف: ىبعاسنال
 بي 5١ , ةيعيدبلا حرش ف ةينادبللا ةدض ورا هناتك مب

 تانسعملا نم ءىظفللا مسقلا يف نم قيس 7 'ملعأو

 ةعبات ىاعملا نوكشت نأ ١ ىاعملل ةعبات' ظافلالك ن 4 ا

 اهتيجعس ىلع توا اذا ىاعلا نأ كيلذو , طافلالا

 ىنعلاو ظفللا نشحبف اهب قيلت اظافلا اهسفنال ثبلط
 اهلا 208 ةعونصم ةفلكتم طافلالاب“ ىج ناؤوءاغيمج

 مددمغو يسبق رظنم ىلع ندسح سابل يذلا تناك اهل ةعباذ

 ضعب نأ كلذلو : ءبشخ نم لصت نول يسد ند

 ىضو عيدبلا م اء ف ءايشا ضعب ركذ لمدا دق. نيفدتدللا

 ل ضرغتلا ووو ةلايغا بص ان لوألا مسقلا نامسق

 9 ةثوك مدخل. إ ةغالبلا وغ ىف روت مدعل عل اما

 قاعي اهايمذحأ قاباوق وسوي يللا .الكل] نيل

 عطنقلاو لصوللاو نك لاو عومجملا بكرملاك طخماب
 ناف , عمللاو فذحلاو فيخالاو .طقرالاو مجعم لاو لمهملاو

 مالكلا ينال طنكا ىف قيمنا ل ا عجري هعيمج كلذ
 لفع“ ,' اعطق نيصقلا يف مل وثا ال ام امهيناثو غيابلا
 ةرقفلا وا ! عارصإلا يف هلك ملكتملا قاعي نا ؤهو ةيدرتلا

 « نارقلا لرقتك -. رخآ ىرعمب اهنيعب اهددرب م ىتعمد



 را سسداعملا يماثلا

 ملكاللا ىنذع# نأ نع ةرابع رهفذحا الو يعن
 نم 7 وةنملا ءاجهلا فورح نم ًافورح وا ف 1 ةمالك ن

 دايهلا هيجل نم وأ ٠ اهوحنو ءانماو ءالاوب ءالاك قون

 وأ .ةدجعملا نورس عسيمج ىذحي لل ةايبلا و ميجكأو

 ىومحلا ةج نبأ لوق مدمف ؛ ةا ٠ ةلمهملا فورمكا غ هج

 رعش *« .هثيعيدو ىف
 افذحنم فوكا لازو ثنما دقو

 مضا ملو رقحأ . ملو ودعلا وحن
 يقأ١ ثحت نم 3 ىلا فرحالا ةئايسن :ن نت هنا.

 ثيب نم نيرطشلا تح نوكي نأ م عمامل اناث لعن

 رغش :+ رعاشلا لوقك طوقبم ريغ رخآلو 1 زعشلا

 34 سم سس لص

 هبا 8 د5
 ل ى

 ىبننا:: عال ديس فم

 تدرا ناو ٠ ئطظفالا عيدبلا عسق يف مالكلا مامثلا اذهف



 نئيخالاو طقرالا ف

 اهنع" لقفد ,كاملاكب 2 نأ وه طقر ل 5 لوقت

 لش
 وحلو ٠ لا ريبصف وكل ٠ طوقم ربغ لفقرحو واس

 ا ىريرحلا لو
 9 م 4-9 تلد 4 0

 1ك

0 

 نودي 3 برر 0 4
 نيس اع ةركر 1 ةذم اهنم نافرح نوكي دقو
 أ ".١ ىرحا ةلآلل نم نوكي دقو

 أهمئم سهلا ملك وع نأ وهم فئيخالا (ب اناث 1 وقد

 ضيف وحن ٠ ةطوقدم ريغ رح ةملكو ةطوقنم اهفورح

 رعش ىريركأ لوق وحلو , ءاملا
0 

 5-5 24 امسلا ثبف 00



 د

 مجعلأو لسمهلا ف
 0 55 فدي ن ١ ول لدببلا لو | د

 0 م 4
 35 3ع «يقررفا

 َح
 2 3 لمالا دروأو '

 لق نا - 2 ىلاحا 1 لا تعو مجكملا اها لود

 ٠ لمهلا س كع ودهو 7 ةطوقنم ايدج اهفورح رام 8

 روش #2 ئريركأ لوق ولو ٠ ةضرق كيضتق-ف ل

 بن نر

 يناجح ى - مك ِى 3 7 م بف > درع

 يدجت ردصم ىاثلا جلو ةأرمأ مسأ لولا نر

 «نا١للدتو قا د لوقو :دحاىلع ءبذذ 2 0



 عع

 1 مو <
 000 اتلا بابلا 5

 ةماكلك نوكتت 2( ف 8 1 وه 3 َّ ١ لوقت

 هر 2 0 ل ا : طخ نورخا ةلصتم هثاملك و

 رعش * ىلا لوق 9
 حا و ءاسيض ادررمق

 قي ,سمش 31 هوم لظبف

 فوركلا لضم ىنالاو لوالل تادلكح نم ةملك لكف
 : ش 2 2 ىرذ يك ع

 0 مداووجي ٠و لولا سكعع وه عطغملا اناث لوقت

 رع « ىمئاحأ لوق وحنو 0 - عرز

١ 01 

 ا

 مراوز رادو ءروزرز راد رزو
 ءاود تدرا نأ ,حادر رادو

 ا [طخ نورا ةعطقتم نيلاثملا 3 تاملكن م ولك لكف



 تو

 عج ا يبس

 د د ٠ دابلا فرد“ مروع هداف كلذوتعلو كقشناأو

 ل لا

 تدنصو :ثدفمو تاجومن ف ع يسل | وول

 7. شبع ىناثلا بابلا 2

 ظ عيزوتلا ف
 تاس و

 ف - يفرح“ متلي نأ ردو“ موزللا - هل لاقيو عيزو لا
 هنلا يف قار طافلالل رثكا يف وأ مالكل الكلا نم ظفل لك
 مك بح بساع فوسق ' 5 2 مظنل ّك
 يفرح لوال يف نعلاف , هللاب ل ىف ةلر لودلال رجنو
 اهرثكا يقماللا فرح يناثلا ينو ٠ طافلال عيمج ىف نيصلا

 [نذ اهو اعيمج ةافغلا لد

 ” عز 0 !! 6-3 ظل 13 2 تا لردح تدزدنلا ا ل

 نإ 5 ٠ يدع ممل

 "لا رثلاب



 لل

 وس

 ىداجحلا ديس 0
 2 رعش 3

 رياشلا مناي ناو»٠ كاقنالء ابا هل 0 5 مازتلال

 ٠ ىو ةرح لبق رف رح همظن يف مطانلا وا ,ةرثن يف

 , ةمزايال امج هسفن مزلبف موزل ريف ن* ءفرح نم رثكاب وا

 يف منالب دارس دل ودق يورد فرح لبق قوي“نأ ىننعا

 قلفلا ب رب ةرعا لك ىنارقلا لوقك .:نيووركل رم ةيفقتلا

 مالا فردح نيتلبغافلا ف مزهلا ف ٠ .قاح ام رش نم

 لوق كو ن٠ ٠ قاقلاوه يذلا ىوزلا :قرخ لبق

 ١ رغش :«رعاشلا

 2 ةةيدص نع ىنغلا بو" ريغ ىبنق

 رشلو ١١ لمنلا اذا ىفركذلا رطب

 اهناكم دف رح نق يدك ءا

 رثلع خا هيدبغ قلق كاف

 مالب نيتيبلا ىف هلبق عوج دقو اغلا وه ئورلا قرح

 بمهذم يف مزالب سبل اهنب ىجلا اذهو ةحوتفم ةدداشم



 كك

 رمال ف انمعتذ اهيلا 5 :

 ١ رع لاقي ن وأ هيف فيط هداف
2 

 1 مف ل تيا مط

 | ٌُ 0 * ليتل ةعيرع 2

 رعش + لاقي قاونافوو ؛ زخرلا كوهنمر جنم اثيب وكيف

 ايل :رونع.شنلا عبر شست ديل

 مله السل ف 030

 سس قدا ظدودلا اذفو 0 ديدلا رح نم عب نولكبف

 5-0 ةمظانل لص عاب داو 2 كمبد نم ذازومعم و ءقريخ

 كيبلاق## ءردعلا ةدئالث نك < دنا زكا نازخا

 طاقسالا دعب ىقابلاو طيشسبلا رحب نم طاقسالا لبقزوكذملا
 اكل اكسال دعب : ىزؤفابلاو , زجرلا كوهنم رحب نم لوا :

 «ب ذأ , ديدخلارحب نم



 هلأ
 هبدلاايسبلا يطاخاي

 درت كرش 9 ١ ؟

 ردع نم ةءيمح د انياب ل ادكالا 2 فيا

 نو ا كل نس

 _ةز + رخأ ن مو تينبلا رد_ص رخا نا روب طاقسالا

 رع ص ,ةئليعي لد يف 0 لوقك ادد

 ٍ ١ ولحر مودع ىباصم تثنار وإف

 ما 6 داع نم ل تثير

 يي لاقي ىبباذدو ىباصم ىلع نقوقولا هيف م مناف

0 
 ىباذع نم ىل 3 ْ

 دا ميسا رع ى م 1 ال لق 6 8 لا

 اءمجرج ءلأو ردصلا رخو م ةراث .ديف طاقسالان وكم علو

 0 3 اطقاسلا نوكدو اهييييرسلا او ردصلا لوا مادي“ راو

 رعش *« ,ةتيعدب يف ىومملا ةج نبا لوقك.. هرخا

00 



04 

 ىلا لارتلو رمأل اقلك ف لعْيمَج ثينلاف

06 5-0 

 9" عيرفملا ل 0
 ,يسلا نيكيفاق ىلع تيبلا ى ا ناز عميرفملا

 . ضيخلتلا بحاص لاق امك . اًمهنم لك ىلع :فوقولا
 نيفاقلا نتاذ :هةتديصق تايبا رفاشلا ىنبي نا 6

 ةثالي ا دره قاقاوا 1 نلدخا. او رح نم نيبرصض ىلع
 و

 يقسم ءش. ناك تفقو قيتيفاقلا نم و ةفاق ىأ أ ىلعف

 ظ رعش « يري رثكا لوقك
 ظ ابنا ةددلا ادددلا نط خاب

 رانكالل ةزارقإ ضدزلا كوه
 :ةيناشلاو , ىدرلا ىلوال نيعيفاق ىلع ثيبلاف

 قال ا وا نم بيبرس ىلع وهف ءرادكالا
 نم ةيناثلا ةيفاققلا ىلع هذا'الل لماكلا رب نم تيبلا

 ,رماغللا رقب رض نم والا ةليفاقلاىلدو“, .ىناثلا يرض
 )ثك 8 هبق مصب هنأف ث ضورتعلا ملع قرف م امك

 « لاقيف ىدرلا ىلع فوقولا ثيبلا



 0١م _

 اراسعإ :: دل خلط رو ,ةاييبرالا راح نكد
 نأ اني نيالتت نذل اني قئفاوملل (نعنفاف قلاخدلل

 رباو هلاك لمي نش لاح جاصا' قا نشروا نشاعت
 ' نيدسفنلا لاح دنشفا ىا هته اذا ملقنلا قرب نم

 ىا ئَباجاف هل ةاعد اذا بدعناف رمال ةيدن نم بدقناو

 ةاعارم يف لسخاد لوال ثيبلاف' : 51 . ىلاعتلل بجا

 يف ل اد ىافلاو ةيباقتتللا روتالل نوني امج كرك ريظنلا
 . ةداصتملا يا ةلباقعلا رومال نيب: اعمجَأ ةنوكل:قابطلا
 فيوقتلا'لاقف ىردحا ةنينج نبا اماوءةمالك ىبتنا
 كاني نأ وا عكف رناقمم كتل .رامثا نع ةرابع

 امهزيغو | لزغلاو ح داك ضارغالو نودفلا نم ةفلتخم نونفب

 عم:اهتنخا نم ا مالك س:ئلفج يف ,ّنف لك

 ةأوقك اا وا نزولا ىف لمجا ئواسن

 دخن ا سو هب
 لدا رطعإ ل فا" ء.قزتحأ ن لا نشمح

 رعش * رعاشلا لوقكو : 89 2 لك ت يبل

 "عطار و عدوسأ 0 دنا 0



 مذ

 اعمطم تكيف دجب مل ال مجاف

 انريناوفكلا دوب ملال مدقأو

 2 قازاتفتلاو ارا تحاض هلاق امك

 جباتإل كتابا
 ظ نيوفتلا يف 2
 بوث مهلوق نم ذوهام نم تفيوفعلا ىنازاتفعلا لاق
 .لوطلا ىل» ضيسبب طوطخ _هيفو منول ىلع ىذلل م

 يف قوي نا جاللطصالا يفوهو ٠ هششنو هنيولت د
 ةبراقنم واريداقملا 5 يم لمجو ةويالتم ر ناعم ب
 0 0 اياب نصي رعاشلا لونك داع

 ظ تزوطت رز رزخ نم ايهنو لير
 ريباك قبلا نم ازرظ اهفراظم 5 ٠

 ىدب البا دقو مقر الب ىشوف

 ررغت لب دل الب ”ىكيمضو نيف البا م متمملاو

 ' روش ع نما كيد ليقكو

 ١ نلو عقذاو رضوررماو لحا
 ىلاعملل بدتسناو رباو شرو نشخاو

[ 



1 

2# 

06 
 نإ 'لرقكو ٠ م١ . ةيفشنلا.يف ال طافلال“ نزو ىف كلذو

 . رعش يرق ةدايعب دب يف

 كيارغ بعص هقيالخ لهس.
 مح ا 2 ةيناجه م مج

 ىف ملتامملا ل 1 0 , _هظافلا رثكا ف هبقا ةلئامملاف

 زد يفر وا اهرقكا م و طافلا لئامث
 وأ ةدنحو لواآلا عارصملا ق كلذ“ ن ايس ةففتنلا نود

 رش 3 رنا لو يع لالا يفو ةق

 1 ندص# هس ا

 0 ادب لوقعلا تناز

 يان 0 ا نراوتللا 5 ا نرقثوجو ركمذلا
 وأ اهرثكا وا ظافلالا الا عيمج يف ملثامإاو . طقسف عطاقملا

 نيبو اهني قرفلا لعلو ةصقانلا ةبسانملا ىدو : اهضعب

 يفق نود نادال ن اك ىم وهو اذهب ةصقانلا ةبسانملا

 يف نأك قىفو لك :ى اهردككإاأ را 0 ٍِف

 امعيا ةاثامكلا نّسو . ا 5 هيفا غمس ان ىممس . ظافلالل نضعب

 , كا زو و اهرثكأ را 5-5 ظافلالا كراست اذ اذا

 رعش + ىرسعبلا لوقك



 تكلا

 عطاقم يف تيففدلا يف ال نزولا ىف .قافنالا ن وْ نأ

 ٠ ةيشافغلا كثيادح كايا له ٠ نارقلا ليفك : مالكلا

 [نزو ناثقفشم ةعشاخو ةيشاغلاف 0 ةءشاخ ىذقموب اةجوو

 ١ 1 اياداولا) ةلطيانلا/ يلا ىلإ قلافعلا الو. ٌديقتم ال

 رعش * ىردرخا لوقكو

 00 ثندك نا نيف | دعس ف

 الخ وأ دنع ال 57 ناقفتم الذاعو ارذاعف

 ةلئاملا ىف

 نيتبايزقلا ىدحا: ىف:ام: نوكحي نام هلئاملا لآ

 1 ةقفجفل 2 انزو ىرخالا 3 د رقلا ف ةلياقو ام لوم ةرثكا

 باتكلا اههانيتاو . نارقلا لوقك ٠ مظنلا يف كلذكو
 ف اههانسيتاف . , ميقتسما طا ارضلا امهاني ذهو 0 نسما

 2 امهاتيده وهو ةيناثلا ىف لباقي ا: لئامم# ليال 5

 م-يقةسملل لئاوم نيبتسملاو ٠ طارصلل لذا هيد تاتكل



006 

 رعش * _مقيعيدب يف ىلحا لوقك ىهو عوش اهتيب

 لع , لاسر ةمسم ,لئاق _لتقتسم

 دسم 0 002 ,لصا اسم

 نع انس ص رطش لك ة ةيفقق ةئز اوم ا يف زوجا دقو

 ١ رعش 03 رعاشلا لونك رسل ل

 ىندغلا بيحر بوهق بيهم
 ىرذلا عفر ل مع

 0 مراعشأو ابدالك بك فربزع ةلؤازمإلا زعؤنو ون

 وهو وهو ةرخآ ف نوني ىزاوتملا ة ةنز زاولا مشتت سعبلا ن : ا ملعاو

 ىوسي مهضعبو 7 ةركذ مدقت قذلا ىراوتملا نوالخ

 ريو هدو وعام ميع

 8  عباسلاب ابا... ب ايلايماما يس
 نزاوتملا يف ظ

 ناتلص افلا فتش نا وه ةفزاوملا مهصعب .هاهسوب نزاونملا
 يف ككتاذو مظنلا يف بررضلاو ضورعلا وأ ..رثنبلا يف

 تا ٠ يضورعلا ءازجالا كلذكو ٠ عبجسلا نود نزولا



 ةداق نايليسللا لي يريم
 اا د

 5ك .معس :عفيبلا الدنأو

 ردا قايشسلا يف ىاوسسو

 اه تروس 1 5

 ءلا رار تملا, مللسعا هللاو

 لوالاف دجاول جاربعم لك قاسملا اذه ىلع قاسم ى

 9 كلاشقلاو طمسملا رعاشلل ىائلاو ريهز 0 0

 طيمنلا اذه: نع ارج ملهو ريهز نيدلا ء ءاببل عبارلاو ايلا

 اع ىهتنا 8 ةديصقلا تايبارخا ؛ 0

 ةنزاوملا_ ىنمتسي عوب مظدلا يف عيجسلا ض فدانا قرقت

 تيزدملا هليل رفش نيغ نم تيببلا ةيفاق ىور فلاد»

 نع قرفت اذهبو ٠ رخال نيبو هد ازجا دحأ نوب د قرتت

 مدقتملا -ةتامسل ءازجأ نيب لخد هناف عيطقتلا 7 عسا

 اي طيب بلا رساسرم نم ةومقي ةرمسأو.. وهو 5
 ءازجا نيس د لخدد الف دز او اياو“ ٠ هيف تيبأر امك" ن



 نم .... ال

 ليعفتلا ءازجا خيدج عسل نأ وهو يطاملا طيمست

 لوقك ةيفاقلا ىور فلا ,دجتاو تور ىلع رسييرلا

 رعش + عبصالا ىب

 رص درجر» ند ءرمثم 2#

 ل نسيح رزظنه نع ءرغس: ررمقم نم 7
 نم ثيبلا اذه نم ليغفقللا ءازجا , عّيمج ترءآجف

 ىذلاءزجلا ةغجت» ىالخ ىلع ةءجسم اهبسامخو ابيمابس
 نمو ةدئاف , ا ٠ فومصكا هلاق امك تينبلا ةيفاقوه

 دمعي نأ رهو. هافلا اا ل طب

 اهنم عارصم لك ء ازاي لعجيف _ةريغل ءتايبا ك رماغلا

 5 0 كب 0 ءادتبا نم يظن نم يارب

 أو 1س ردزسجعلو ءالدنع :نم اروع رهريغ تيب ردصل لعج#“

 مهضعب لعف 29 ةياهتلا ىلا تايبالل لكل ذكهو., 'كلذك

 رعش » ققو.' ديما نيدلا ءآهب 5 ةدايصخ ١

 ظ ريا: ناولنبلا نعبر
 ردا ف قاتلا ىف قاوسو 3 ؛

 وبوس 0 ل
 رار ساني مساسساهللاو

 رعش يب لاقف موضعب 6 ِ



 د !ايهق اطمح مد دله

 0" 4 ]اهنا نيرا تاريخ

 عم ةيضورف ءازج أه هعدرمج تيب رعاشلا يقزجت ن

 , ةظييس كثري لك نوكي و تيبلا ةيفاق ريف ىلع عيش

 عبارلاو ,دحأو ,عبججسم نلع اننينوهتالا و ماسقا ها 6

 ةمدقتملا لالا دعس يف فلاخم ودو تثيبلا ةيفاق ىلع

 ْ روعش ه رعاشلا لوقك : ةيلع

 5 : ., قلق يف ببصااو ,قرح ىف نلقلاو

 - رسل ىف ةحأو ا 0 نينحلاب

 تفحم اهم ةنيبجش 9 كلذك مايسقا | هيي 'اماو

 رعش «رعاشلا لوقك ٠ .تييلا ةيفاق. ىلع سداسلاو , دجاو
 ظ نيا مد رصن ير . ملص مارغ 531
 0007 21 لع 2 را قرد م هل 0100

 جيفاقلاف ,ي_كقعلا بح مهب منن 8 9 دكا ايان

 طيبسلا نال دقعلا بح ةلزنمب ة ينيج ملا ءآ ارجالوطؤسلا ةلزنمد

 يرجتلا نع طيمستلا قرفيو ٠ »أ ٠ دقعلا بح عمجي

 قع ابيف اماو تميبلا ةيفاقل اقلاخم هيف 3 عبق ديس نوكي

 ١ ١ مسي طيمصلا نم رخا عون دجود : قيم .5١٠ تميبلا ةفاق
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 ىشس و رعسسلا ةفاقإ اهلا تمس ريسبلا يف عيرصتلا نوكي
 روش ا ىبا لوفك روطغملا عيرصتلا

 بودذلا نم تيبدن دق ىزلقا

 د و تدع رارفالابو

 , مالك ئيهتشا ,لادلاب الافق مث ىأبلاب تيبلا عصف
 دل ع نع ةجراخ ةعباسلاى ا ةريجلا ةيترملا ةذبف

 ةيزجتلا ى ءاعدبملا عود مل ظنلا ف رجلا ندو ايبا لوقن .

 ي-ضورسع ءأ ع ازجا كل ةعيوج ةتيد يشل ىو نايت

 بتءهييصض ىآ ةيضورع ةدزد ةنرتم .ةرازجا نوكت نأ 0

 طظافلالاب ةصتصخلا ىهو ةيوغل ةنزبال ضورعلا ملع لمسإ

 ءازجالا ددع نوكيف امدركذ م دبتقل دائواو داهم نزوك

 ءازجالا ةذه مرسل نأو -_- 6 ةروكذملا ةيضورعلا

 ١ قور ىلع امهدحا ءزج# 'ءزج نيقلتخم# نيثزو ىلع اهلك
 . تبيلا ةيفاق يور ىلع ىناثلاو ثيبلا ةيفاق ئور فلاخب

 مدقتملا ىب بيلا انو هل اثم يريم هج نبأ هلاق امك

 رجغي +رعو ةركذ

 ظ هدو ىف مورلاو ,لذج يف ِ

 ,لجخ قرمعبلاو ,لغش يفربلاو
 رعش .* رخال لوقو



 ىناقملا يف 'اًبيط تحقلا قاغم
 واس مزملا نم عيبرلا: ةدلرتامم ظ

 يف مد رويدا شن ةنلتو عيرصتلا نوكي نأ ةسمانا

 وحل نابرض وهو رركملا عيرصتلا مو ٠ نيعارصلا

 ارتك و امهيف ,دحاو ىنعمب ةروكذملا ةظفللا نوكش نأ

 رعطا لا نمربلال نبي ذيع
 0 سا يد لجفإ

 بوو ال ثوسملا ببيياغو
 نا ىناشنلاو ٠ ةجرد لزدأ برضا أذهو عجريال أ

 ازرقح ٠ امهيف 5 ةفلير م هو ةظفللا 8

 عارم ضينلا ةيدئبلل عيبضاق
 ,سوفص ا اقلعم 0 3 1 5 ةسااسلا

 رغش + نقلا رم

 رلّجنأ آلآ'ليوطلا ليللا 0

 .لغاب كين تدل امو 8

| 
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 ف دز ف ةجرخبو ثيبلا ردص 5 ءرجرخا ءآوتساا

 قبلا عيرصتلا ىا وهو ..:1 . تناردعاللو .ئورلاو: نزولا
 ءرمأ لوقك , انبط-هءاوأ نود ديياصقلا علاطمب نوكي ام

 ردش ع هتديصق علطم ف سيقلا

 وب يو اةدنم انا زلؤمو هني ركل ىم هل ال
 لموحف لوهدلا روما ىوبللا ظقيست ظ '

 .بعقارم م 01 مج هنو عيرصتلا ريث 5 نبأ لاق 8

 أن موعد ع ى مطب لحس ملا 0 قوال

 وفيلم اذه ك9 خاين ل ٠

 ىلهجاف ىروم» ,ر,تعمز | دق رثدنك ناو

 قيال ىلا جاتعم ريغ لوألا اوس نوكي 3 ةيناثلا 3

 ةوراقلا ,نلا كينافق اا نكي: مل. ءآج

 هع أسيينم لك عضو عصي كييع) ناعارضأا ورحب ١>

 رعش . م قدادغبلا جاما نبا:لوقك ءرخالا
 دفا ف ماعلا 8 ن ,

 نأ ترا واخ خام برشلا ة ةفخلا ٍآ

 ىمسيو ىناشلاب ال/«ةوال .ىدنم:عيسفيالا نا الا
 رعش .» ىبنتلا لوقك ضقانلا عيز يعم
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 .ّة نع نيرطشلا طافلار ثكا ىف قافثالا اذه نوكي دقو

 دربك رعب “ئوزلا اول 5 !نشسحدبأ لوالاو ,رشنلا يف مدقت

 : «٠ ٠ د[, ةديصقلا هيلع ىنبن ىذلا

 مسي عون مظنلا ف عجيل نمو "املاث لوسي

 م نم طش. لك نع جعل ل نأ وهو مراسل وأريطشتلا

 اطشبلا يف هلا اهسخال ةنفلاجم ة ويحس ني سم قفل

 رت فب نجيب تونكسم اع عا 3
 , رخال ىلا ىتيفاقل : نائرياخم قاتيفاقا كسلا ىفصن

 ' 3 وعش ع مامن يآ لوقك

 ”مقتدم هللا د مصتعم ريس دن

 .بقاثرم هللا يف بغترم هلل

 هباوث رظتنم هللا ناوضر نم ةبرقي اميف. بغار ىا
 اههو: ناعيفاق لوالك زطشلا ىفق .٠ هباقع نم فياخ

 فهو نعل لاطعلا ويئاقل ناتفلاخم مكةلمو مصتعم

 : 0 مآ بيقثرمو بغترم

 7 !عبرصتا نوممسو عون ايضيا مظنلا ف نمو ادب ىوأر لوقسن

 اةيفقنت ةالقم ثيبلا نم ضورغلا كعيعت نا وهو عرصملا

 الا لوا جازم نوباا قهييوم غلو اب هلم ,رسلا
 نعةرابع رد عيرصدلا نأ ئا٠.يناعلا عارملا رخآ وه»



 0ع

 ةيفقث نود ظافلال نازثا ىه ةصقانلاو , ةوفقتلاو نزولا ىف

 نيتبسادملا ليما نضوو 5أ ٠ اهفرغتسو ةلئامملا نم يجو

 2 رعش »د 0 5 لو 0 ةماعلا

 لباو د كلث ناالا رطاحا 7 038

 شحولا نيب 0 0 07 امو اهم نوب ةفايلاقت

 - ةبسانملا نوكد' دقو هاب ميمقابا لياوذو سناواو طنكاو

 امب مهني مث ىنعبب: مال كحل فبات نا و د ونعم

 رعشن « - ىونتملا لوقك ٠ ظفل نود تعم هبساني

 درع ايادملا جد* و : يبادر

 لبو رةردص ىف للا ن ا 0

 ل أ 5 ةدونعم 2 جوللاو ةحابسلا نيب ةبسانملاف

 برضلا رهو. :عضرتتلا' نيم ظنتلا قلب (مجتسلا/ هادو
 رعش + .هتيعيدب ين ةيح نبا لوق كلاثلا

 ينمم» ُتلَصعاَو ييرعش جرت م
 ضو ثلهناو وردم 7 مكو :

 ةظافلإ عسيامج أ عيصرتلا لق لبتشم بفثوبلا' اهدا

 ,ةظفلو ثيبلا زجع نف ةظفل لك رغاشتلا لياقي نأ ةطرشو

 ب تح

 ,رشنلا نم نيتيرقلا "ىف امك _ةردص:قانم وزو اهنزو ئأع



 ةرغأ

 : قدي فب ترثاو ىدشر دب ىلجت

 يرو يضيف ا6 لمت رب كده
 هب يف ريمصلاو ءاملا ف ةلضاو ليلقلا لاملا دم
 .ناءازخل دامحاس هلبق ةلوق "ف رصن ىلا بيع

 ذب ةظفل ةظفل ناف ٠ تنغتتسا يا ءارثالا ى م ثرثا هلوقو

 ناتقفتم رجعلا ىرخا يف يدنز ةظفلو ٠ ردضصلا رخآ ف

 رازطشلاف :٠5 قّرظلا طرف وع امك نزولا نود ةيففتلا ف
 .ههيسللا ف :ةرقفلا ك فراملا علا تك

 :اطرعشم عرصلا نان د نم قرشا ووقفوا . .نوكذلا
 0 نزولا ف زجعلارخا هلا خاوردصلا رخآ قا قافثا هيف

 يف اهل 00 وسو يزاوسللا نم رميف ةذهاتقتو 1

 رعش لا لوق

 دلو مورلاو ,لذج ىف نكف

 رزاهسوت اطال #لدملا قارإلاو
 رخآ ى لجخ ةظفلو ٠ 0 0 يف لجو تظفاف

 ,ىزاوتملا طرش ثاوه | اك 5 اقو انزو ناتسقفض : رجعلا

 ا , قابس عيزجتلا غون نم ثييبلا اذهو : عّرصااك
 زيسانماف ضفانلا عيظنللا زةرسانكاك 7 0 | 0



 ةعو

 نبع عاجسالا نا "ايناث ٠ ه١ ,'ةظفل ةرفع سمخ ةرثكا
 نال نيارقلا لصاوف ردخاوا ىلا زاجغالا نوكس ىلع
 كلذتي الو لصاوفلا نيد جازت نأ“ عيعسل ١ نم ضرغلا

 مهاوقك ٠ نوكسلا ىلع ءانبلاو ققولاب الا ةروض لك ىف

 تودعا ول هناف ٠ كآ وه انينروقا انهو ا هوو اء
 لاجملا قاضو روكذملا ضرغلا تافل تارعالل رهظو ةكربكا
 اهلا يف بارعالل اورههظاول مهنا ىزثثالا ٠ ,علضاق ىلع
 أ و ةجرد# ساق 36 نوك# نأ مل روكذملا

 , اهقفاوتو لضاؤفلا جوازت ضرغ توقيف تلا روسكتحب
 نع ماكلا نوجرخي روكحذالا ضرفلا لجال مهنا قح
 اهيف زوجف اهتخا قفار ةاصافلا ظفل نوزيغيف انيعاضوا
 ةءانكصك ٠ دارفنالل ةلاح يف زوجي ال ام جاودزالل ةلاح
 سكيلابو خلوف زال ةلاحىمر اال 17 ازغ ىلا
 كدر كو ٠ نآرقتلا لوق يف ىلق ن* لوعفملا ذحكو
 فرضنيال ام نفرصكو . كالدق امو لصالو:# نق امو
 ب ها ٠ لصاوفلا قفاوتلا كلذو تاريلابيسوتلا بر

 يرجب لب نفنلاو"ضعخم“ ريغ عناق اا اي لرعتن
 ا وهو :قرظلا ند مظنلا ىف ةدهاشف ؟ "نيا مظنلا ىف

 رعش + مامث يبا 0 لؤالا
 سو



 ها

 ةلباقي امل اًقفاوم ةيذاثلا ىف ام ربثكا ناكل ناذألا عامسالل ذب
 طيارشي ُ . ةعبرا ىلا 0 سلا ريثال ىبا لاق: ها, ىلوالل م

 *يفيلادللا رايمخا اهنناثو طافلال/ تادر مم رابتخا." اهلمأ“: 1

 لك نوك اجبار ايبا ريع ال قنعمللا اعيات ظفللا نوك اهثلاثو

 لدنالل و رخآ ىبعم نم ةلاد : نينو ا نم و رةدحأو

 , 5 , اليوطقا ن احل لاو 0 ب تلد ام ىلع

 0, طديارق 557 . عيعسلا نسسح ايلف 3 أ 0 ها

 م ااا ل ايها زل كفا لو 51 كانيطغا انا' و
 يب ,قينادلا ؟ديورق  تلاط ام نسحالاف ةيواسم, نكت

 وا ٠ ىرغ انو مكحبحانص لض اه , ىوه اذا مجينلاو

 دوعف اهيل مه. ذأ بدرقرلا .تاذ رانلا ود .ةدلاتلابمتدي رق
 نا ةركدو 0 57 0 5 ع 8 .,ولعفي اه ىلع 03

 ًاليلق ب .كررضق «نانف 5 رش هك اهليق | هريمفإب ءةنب رقد ىود

 قلاب قلخ ىذلا كذر رز مفاب | أرق للم ٠ ساب الذ

 ريصق.اما مهلا نا لضاحاو , 51:٠ قلد نم ناسنالا

 | ويمعللا» لضجاودب عيدنا نم ريبقلاو ة:ليوط امل
 المو ؛ ةرشع ىلا ةثالث نم ٠ نوكي ايم ةلمو ٠ نيطفل نم ناك

 ريصقلا .ن مم برقي م سيمو ٠ ٠..ليوطلا نم ويف اهيلع داز

 خ  ةرشع ىتددنا 1 ةرشع ىذدجحا ند ةقيل اذ نركب ناب



 عرعر
 مسج كس

 وسفو فّرطملا ازاوا برضا ةثالث ىلد عهجشلا لأ لوقت
 ىه ىن ١) ةماكلا نزد ب يأ نزولا يف نيتلصافلا قالثخا

 راك لعين ملا مجد , ةيفيشعلا يف امهقافثاو ةلصافلا
 يف 1 را يف ةاصافلاف ٠ ادائوا لانجاوب اداهم

 َُك | دانا ىهو ةيناثلا ةرقفلا ىف ةلصافلل ةفلاخم ادام

 ناسقفتم نيكل ال اوفأ داثوا كزذو لاعف دايم نزوذ نزولا

 و-هور خال ف ددحأو لفرح ع امهتوك ىقو ةيفشلا ف

 نيتلصافلا قافثا وهدوعايلاب ىزاونللا ىاثلاو د لادلا
 عيا مس

 رسول كري# ل حرشا بر مسن . ةيقثنلاو نزولا ف
 5 يبا كو انزو ناقفتم ىرمأو ىردض ,ىرمأ ىل

 اهيبنج نيتسيرقلا طافلا قفتت نا وهو غيصرتلا كملاثلاو

 ,اضا امهنف نيالصافلا قافتا عم ةيفقتلاو نزولا يف

 ف او ميج ىف هل راجفلا نأو٠ ميعن فل راربال ناو

 ا نيتلصافلا قافثا عم يللؤ ف امهظافلا رثكا قئفتي

 عامسالا عرشيو ٠ .هظفل رهاوجب عاجسالا عبطي وهف وحن

 سلوق .ىهو.ةيداملا ةديرقلا ينام عيمجتت م ةظعو رجاوزب

 ءلباقي ام ةيفشتلاو نزولا ىف.ىقفاوي علا عامسالل عرقيو

 عاج ال عسبسطب وهف هلوق دو ىلوال ةخيرقلا نم

 ليق ولو. وش اهلباقبال وهف ةظفل نأ ريغ , ,هظفل رداوجب
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 لل ب دحرليتعل وا نسفلاب ف الالمب لوو
 ا را خولع كر كيل دقل *ادها ناقل عاض

 ىلع نيعلا قرح داز 3 وير .ةبراوملا دار او ةيراجحلل جدلا

 د ةدايزلاو ة هدر اولا تناك عاض ع 0 'ء

 سوسو هوب

 0 , عمر صتلاو ليطغشلاو 7 نزلا الانااو يتلا

 ةدزاوداو طيمستلاو

 لاش ةرددهو "نايا عبس نم دودام ,. عيجسل 0 أ ملعا

 نايشالا وق  حالطصالا يفو ءار , ردهو منرت اذا ماما عج

 فرخ ىلء نيتلضافلا و ءطاوُد وهو ع هيف مالكلا ند رقخب

 ةلزدخب :ةرقفلا يف ةلصافلا ناث دلع دقو, رخال ىف دحاو

 امكلف ٠ ثيبلا ةلرنمب ةرقفلا- ناو .رعشلا ثبد ف 0

 ثللذك تك تانيالا رخاوا ىف ةققاوثملا طافلاللت ىه ىفاوقلا ن

 ناامكو .رقفلا رخاوا يف ةقفاوتملا افلا يه 0

 | ضر 7!كتنايندالا نخاوا :ىفاوت ةنمارغشملا يف ةيفقثلا

 50 لصاوفلا رخ وا فاو وك انهزدصلا -- عيججسلا



 صاخت يا أ .مىض لعد ءارلا حاب صاخ# نسموملا رديمأاب 1

 رعش ه 0 لوذعلل زج ضو داني ل د« أ ءريمأ ةماك قيرع#

 ءةبراودم نك 0 طف ىميالاب ْ

 رمقتساتف لْدْعلا اذاي ثنا لقاغف
 , ةيدحم نيعب لفاغاهي ف ردو قاقو ةايمم نيعب لقاعف ا

 لاذ لذ. ىلا روف يدارمو ةأمبم قادنن لدعلاو 0 ءافو

 لبق تيبلا ىذعبمف ىفيحصالا لمعي كلذو , ةمجحم
 َ : ف مخ 3

 ىأ راص ةبراوما فاو ذأ 5 ليماك م ةيراوملا

 نر ثيبلا

 ,ةبراوم 1 الق فاح نئيميالاز

 _عقتساف لذعلا !ذاي ثنا لفاغف
 وجمل ةغبص ىلا لويقملا حدالا ةغيض نم ثببلا لفتناو

 ديشر-لا ةيراج ةضلاخ ىف ساونلا ىبا لوقكو ب رصلا

 رعش و 3 اهباو

 هصلاخ ىلع دي ع انوع يي

 : ال لقأ مل هل قافغا مدبب ودا كلذديعيلا غلب اه اماف

 : ميصلا 4-2 نيلءاط 58 عارض ابي 5 مكباب ولف ىرعش ث عاض دقل

 ةزوبلاب نيعلا لادب اب ا هثبراوم ديشرلا نسحتساف
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ِ 2 #8 1 ّ 1 2 
 ارفم راف رقم فاق ىطقن 0س ماطقن كفقدح ناسف

 ىاقلاب ارقم رانضرفم *اف ىلع ةطقن ثدز ناو ءافلاب

 3 31 ٠ كاذ ريغوا نياعف وأ نيفسأ نم نوكيو 3 ٠

© © 9 © © 8 © © © © © © © 
 ف 5

 9 0١ شاملا نابلا
 ع 8

 ةيراوملا يف
 5 ظ

 هيلع ركشي ام نمضتي الوق ملكتملا لوي نأ ىه» ةيراوملا

 ظ ةذخاوملا ةيلع هجوالو لوقلا كلاذ بميمد عفا هيجل رهو

 رضصختسا ةيلع ركنا د و روكذملا ُ هلوقد دخاود هنأ 2 أ

 انا فيلا كلذ , صاختلا منكي اهجو ,هتقاذحب
 ايعبإ

 رعش 0 أ 0 كلادنأاو أ صقن

 , ميت رعب دو

 بسنه و نيم أو نيصح ايمف

 و

 ايبسيدبش ندفصوملا لربع 0 ١

 لئاقلا ت ا لاق رهلياقب رفظو ًاماشه رعشلا غلب اماف

 آلا عفرب نينمولارب ريما لقا م : ةللةف ب ييبش نيتفوملار مااا نمو

 ا ايداع كل ايطاخم 2 ارلأ ستفب نينموملا ريغأ ةي الب



 كح

 دييرق نيناكتت فك ايس قرب

 برش  ىنطأو ع رقشوب

 مفلاخ# حج ةدولقم 9 وتمص ارقد هملك شب نأ ةهئمو

 ظ رعش « رخآلا لوقك بّيكرتلا

 هيلا و .لبل
 رم : 1 اهي
 2 دب ةووحسم يويضدفم ني أ

 15552 هن 259 ©2918
 .2 8 0 تما ا 5 م نارا حل

 : اطقن انلطخاو اعضر ةايحصر لفات هود ٠ دا
 ع« رعاشلا لوقح

 ينإمز يفامر فن, بسطخ ا
 نادتلا نعي نويلاو نافذ

 فاز ريصيف ءارسلا ىلع ةطقلا عض ود يىفأم 7 قوي صيف

 ريصيف ىارلا ةطقن .ىدحأا اعز ىصتلو ىارلاب

 رعش » * رخال( لوق هلهو ٠ 14 : أ رلاب ىفامر ظ

 رقم م م-هبل سس ا اولح ناف
 وثم مهل سياف اولحر ناو



 1 ا ا 1
 00 : 3 ب
 م  كلانلابالا 8

 (ساكمنالاب لييجتسيال ام ودو ىوتسما .يولقملا ف

 نأ و بلقلا سانج نإ 0 راو ىقوتسملا عولقلل

 قبرا ا امسكتو أدر ًّط رق وتس مالكي قر
 ظ لو ءزأ ' ساكودنالاب لييتسال ام وه لاقف نع ف

 ةنهو ٠ س 3 بكاس رثنلا ف ةلاثمف خيلاورخلا ْق قرجت

 ٠ ا 0 نوزع" ؛ اهبرب ةأمح روس 4 ةنقو كي ررجأ اجاربك

 د «رماشلا لوق ,ثيب رطش ف امأ وهو مطنلا يف 5 اثهو

 ١ الالم هلالك ار 5 /

 لع هه رخال لرق ثيبلا عيمج ىف اماو
 : ,لوه ليحمل مودست هد دوم

 مودنق مست دوس ل بك لهو

 ظ يأ

 ويصح هيت دما »روم وج

 / ف

 4 ل

 ير



 د

 زغش 0 3 افاقتشل ٠

 ,خل نم ٠ ميرلا ىف ام كطاتع ثكح

 ىكاحل لضفلا 000 ءآقللا موب ظ

 1 ٠ قاقعمال ين دحاو:لضا ن م ىكااو ثكح ن

 01 ا ع
 ا «رخآلا

 اقيلا ككل ىنع مص و دوقفم وذو.

 يمان ف كل دوجوم ىدجسو

 ساما ود اذهو ٠ ٌئضافو ىعوت نيب قانقتشالا هبشف

 رك ذامم نينكرلادحال عجب دق دنا ّ أ وأ ماعأو أح قلطالا

 رخآ يا هعطقم ىفواءرودص رمال ثيبلا رخآ يف

 1 اخ و ب ه ةركذ م دق اموردصلا :

 ذا قفل انلا اهيسالود «نيتصعا امش نأذهو ١ ءالودص 00

 عارصملا نالهعب ا كلاب هلأ 3 4 ةرادصال

 ردصلا ىلع زجعلا د در نم هنأ ل فز زاتفتلا هلاق امك د

 ىنعأ اهلوا يف ةديصقلا ن مريخألا 9 ارصملا لفى وأ وه

 مخالا عارشملا وه اهعلطم كيد نس ملوالك . عرصللا 0 |[

 3 ىلا 4 اهمانخ ثثيد نم
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 ٍ كلا

 ليحولا خا لج نارعنلا فو لمابخماا 1

 2 قسحا لاو ا ىو وعل د داع 0

 ف !كدكر 3 ها , ةاشلاو و ىشخل ىف ذ دهاشلاف , ةاشخت

 لئاس ةعقالو عجز ل هللا لثا ماو 1 نيسناجتملا نينكرلا

 فووبللا للان الاو لاؤسلا_ نس لواط ليان
 رول ق اةمشأا نيسساجتلاب د نيف 035 نينكرلا ف ذ اذكو

 داع نم دل ٠ ارافغ ناك هنا مكبر اورفغتسا

 00 نيلاقلا نم مكلمعل نا لاق ع ,قافسشا

 رخآ ضيفكلد نم نيكرلا دحأ لعجت نا مظنلا فو

 لوق نير رتكملا لامم ٠ _هردص لوا ينردخالو ثيبلا

 0 رعش هي رعاشلا

 د ايص تر وهن نأ ىهواس رو

 راكم ام ان دنع _عوش نوهاو

 رعش « رخال ليل مسن [يشم | نمو ه

 5 انانملا اهنيوجس ند راب
 و 9 0

 ُ ىدغلا ىدعمب ىناثلاو ٠ ينمي | ىالخ لوالك راسيف

 نيني اجتماب نديقحلملا لاثمو , ماعلا سانجتا نم امهو

1 

0 



 رعش *وهو لبالك اورضحبل ةءامج مهتم هجوتو ناله

 اهكبلع لامجلا م اد انفك ام
 رعابال_ يدنا نآ,الا_ىاليش

 لاي هحأو 0 ف 5 لاما ن م سن اج# ى !ثدار اف :

 ساوند فف ةيفاقملا الو نزولا 0 ملف ذ لالا 3

 ىف لبعد لوبق هو .ةا , رعاتبالاب لايبكلا ةفةارم ىلا
 رعش # ىمولسس هذأ ارمأ

 هيي اول امنح كلا ف

 ىمارلا قهداشلا لذ اردل داي ئهاس

 كيوب هلوق يم 3 ةيامكلاف لبج مسا ىبمياسو
 0 يذلا ىولس ةظفل ىقرمصملا نرلا نكم كلد ىهو

 نوكي لب روشللا مالكلا ىف تثني ل برصلا اذهو , لبا

 تك 2 د

 نوكيو ضيا ري دصتسلا هل لاقيو ردصلا ىلهزجعلا د

5 
4 



 مو

 قادلا ل١ لدت ةنطا هاتك هيف ظنلب :قاي:فدارملا
 رعش د رةثيعي ل7 7# ىومحلا يقلك : ىلعملاب

 مهل نصل ءانما خ1:ةاوع ادأ

 مهروص-» ىفوديف يوسف اب
 # ٠ 1: وصلو لبمم ةنمساذاعموباف

 انافلالل نايان_ك2:نم هل ربنظف . ردح
 ةينيلا ردسضص 9 نأ ربو فسم نا بانج ةرهاظلا

 ريك كاع إو اهلوف هيلع لد نيا أذهف ليجو ليج امددحأ

 مياوق ميلغ لد سانجلا !ذهو رخص و رخص قالا ا

 ر» نوكيف ارخص مهل. ثدك ىلا: مهل :ثنك ءاتسنلا اخا

 ,نأ وه ةراشالل سينجت ودو امهنياثو . ه١ ١ لئاملا مانلا
 ,سانجلا نم نينكرلا نيب هتيم يف ةسناجملا دصقي مظانلا
 مثوقب لدعتو دحاولا رمضيف ا ههزاربا ىلع نزولا هقفاوي الف

 ,ناف ٠ رمصملا نكرلا ىلع لدت ةيانك هيف _فدارم ىلا
 :ةيفيطل ةيابك اهيف _ةظفلد يتايرمضملا نكرلا انوا ما

 وهف ٠ ةيابكلا سيبج' مهضعب هاك اذهلو ءافبلع لدت

 ,ىد# نع ليجرلا اهموق دارأ دقو ليقع نم ةارما لوقك
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 هج ىف ىل قبسي مل رمقا
 رددق نود م ردينغ ءازبشو 7

 قدر ظفل رمضلاو ويش ظفل زهانظلا 0 16 قل

 رعشة # يغصلا كرر اهلا رهق بو أقم دوق 3 1 اف.

 ةيدففس 8 شمع اهف 9 ف

 _-سكعي مل 9 أمساللا نيله جو مل

 نك .لرواقع وهو عمش ردمضملاو شمع رهانظلا نكرلاف :

 يطفللا سانتا .يناثلاو ٠١ 41 ٠ سكعي هلوتب هيلاراشاف
 ا ١ امهدحأ. ديا اطخ ةانكر سنانجت ام ودو

 ىلا , ةرصضان ذوب ةوجو ومي ةيظفل ةبسانم هيف فخ

 ةيظفللا ةيسانألاو و ةرطانو ةرضان ىف دهاشلاف ٠ ةرطان اهنر.

 ف ريفا لوقرضر ءاطلاو هاهضلا ٠ ايليت
 / رعش «# ةايعيدب

 اعمس ذا بلقلا 4 ىعمد صاف دق ٌْ

 مالا عادمسالا الم د ىرءظفل ْ

 0 يلام ون |. ظافو ضاف 8 دداشلاف

 امهلواف ةراشأ سيدجت و 0 سيبجت نآب ربط وهو ىونعملا ا

 ا.هيرهاظلا يف نقانم و سادجا ئشنكر مطانلا رمي نأود ا

 رذعن ناسف ر-هسصملا ىلع فداردلا لديلروضملا فداري



 د
 لومشلا هدب ثسبعل نماد

 اياسنلا ٠ ةذنه كف .طلا ام

 ذا هنا اقلاث . 5! ٠ قيامقلاو لويملشلا ف نفاشلاد

 , "شوشلملا اهلا دكر ة تاحردا تفلدخا
 هةر :تخ- 49 2

 كت ود الو 53 ةعانصلا سس ند 3 ط هن ذا سنج لل 01 وهو
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 ا
 !ارقك امهنيب اندشتن نآك 0ع ةيلع ايهدا قالظا

 مخ ١ ناك هسا ن دأ

 : يد 2 ىبكَص فيلا نأ للا

 00 ىبعا ثيصق ناو حاصاي
 0 نونلاو٠ رودسكم حم كف 0 5208 يد صلاف ّْ اخ : 0 ::.ءامأأب

 0 سانا ةقكنأ 4 000 : ا قو و رمل

 22 3 - ف فايكرتالا نس انج ماج ءصلأ نم“ و ا

 ,ردهو 0 سايدماو ٠ ع 2 وسي فو ٠

 2 ضال ٠ اخاف راصف كاكرخمماب نجكرلا ف ا

 هو ةراشال سكود س أدج :ءاهلو ارخآ اًعاونا 0س ل

 1 يلا انانبو رخال رهظيو' سادجلا :ينكر دحا رمضي نا
 سكعب 3 بلقو | سكع ظل قاقتشا ن م ةظفلب رمضاا

 رغشد» منعب لوقك ٠ رونو القطف يساقجر ارعاللانكرلا
0 3 

3 

1 -_ 



 هر
 رعش «رخآلا لوقو جوتملا نم اذهو.

 لزاس لزاسابلا دسافإ لع تسل
 البام قباشلا نعلم ا نط

 لدا ودزكاب ن طن ذلو لبق ٠ 75 ١ يفرط ن ره أذدو

 تفتحو رق ءادعالا عايل اوالل كمانسج كلوقك ٠ قاطعلا داوي:

 5 3 ٠ لكلا بولقم ىن اذه ٠ فقئحو :3 يف دهاشااف-

 وذو قاقسفالل امفدحا نائيق سانجلاب قار هنا ايناثا 1

 ةلدو قتشملا ساتجا ىهسيو ضاق 27 م ضقافو م ظ

 روش متلك و :ورسخع لوغ ظ

 ادنلف 2 نه جحا دا

 اديلها لأ ليح قوف ليي

 1 ىل دجود م وهو ٠ قاف دشالا' هبقين اب قال اأو 0 5

 رثكا 0 فورا ل مرخالا 3 ل.اجود ام عيمج نينكرل ا نس

 اذا دو ف" دهاو لصأ ىلا 0 تج

 ' لوقلا نم ابق ؟اق“و نم ملاقلا ص فالق أ ل

 نسسدلا ب نوكتارجت و 3, ةضغبلا وهو ىقلا وم ىيلاقلا

 راكعرل



 تاور

 ا 0 ىاقس نمأي ككيلع ىلع

 1 امهيف اا قير->و ع ُُف دها_كثلاف

 وا ىف بلقلا ى :كر دخلا .عقو اذاو : اهلك ال ى

 روش « رعاشلا" لوقك
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 امش لك ف رعب ك

 .بلقلا نم دجونو ٠ 1 لاحو 2 ىف دهاشلاف
 وأ ملعاو , ينابسو ىوتسلا بولقلا ىّّسي رخآ ٌبرص --- 2 ع

 اج ىارخال نيسناجتملا نيكرلا دحا ىلو اذا منا
 لل ٠ جودزإا س انما ىدسأ ويسوي >8 هدعد

 اوتو .٠ ٠ قحاللا ن م اذ 1 ادا اذحا بف
0 

 .هفيفختو لوالا دجو يف لادلا ديدشتب , دجو 6 ايش

 0-7 ١ اللا داو دالطلارطفي كو + قاثلا ىف

 عقلا لورق جدر ل نمو: .مادتلا نم لفاملا سانجلا
 رعش 3م ومو ةركذ مدقتملا

! 

 7 ىاب بسحعت ال سابعلا ابا
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 6-2 ريف وأ روسنا نول نودلاو زفت طوب ناقلا
 دهاشلاف .. ًالوق نوهقفي نوداكيال موق ادهنودا ند دجو
 زعش » ئدفض)ا وق وهو 55 0 موق

 _عجاسلا نينح ىجاسلا ئجدلا 9

 _عجازلا؟دورو ىنجارلا علطتو ظ
 . عجارلاو ىجارلاو . عجاسلاو ىجاسلا يف دهاشلاف |

0 

 ردش » ءةثيعبدب ف ىلا .لوق لواللا نضو 5 ٠

 52 لماح ءماه عمدلا كثرت

 مو ىلع. منك م ما يف مسجلاو ]

 ن# لماه ماد ةلوُق اماو مسضوو مضا خف داعب ف )

 نان انتم نابكرلا يا .افلتخا ناوي كا ٠ لالذملا نسال
 0 عونلا نك ايدين ناب طدقؤ فورا تمينو

 ٍيفرُكوم وهام فورا نم عا ف دف قكل أ
 بولقم نابرض وهو باقلا نسانج يمس رخال نك

 * رعش «رفاشلا 1 لوالاف ضعب كوس -

 بف نايحالل هيف ثكسامس +

 000 ءادمالل وهما فكر و ْ

 روش يرخالا لوثك :يناثلاو فئاحو 2 يف دوا شبل

1 



 هلم

 عقب لب نأ: طريق كنب :نورشملا عارسا ين ناذكرلا

 اذه ناك ناف , ,.دحاو :نرح ندرثكاب نالمخالا

 نموه هلياقي أمه لدحملا هعف انانخأ قذلا تحاولا فرحا

 ابيرق هجر ناك وأ هنم لدبلا يرن نتجاول درع
 ةباشنلا . 018 انما نس هيم لدبلا جرخ» نم

 0 ردا جرخ» يرخالل هباشي :نينكرلا دحا نال

 الءا و لاذنمالا نوي نا طرتشد لو ٠ هيف افلتخا

 نيك لادبال ديصقلا لج ىناف ءرخالا قالو اطتبولا

 امينلع هللا ناكو وجت“ ذآ 08 .ئومكا ةلاق امك شما م

 .:قلحا رووا نحلو جرخم ند نو نيعلاف : امياح

 ةرمهلاو ءاهلاف . نوانيو هدع نوهنب وكأو © لوالا يف امهو

 لايختا وحتو ٠ طسنؤلا ىف اامسهو انسيازوكذنملا يرمضتملا نم
 رددكا نه ءارلاو ليتكا ندم مالكاف , ريثكا اهيصاونب دوقعم

 وهو امهريغو. نسيرسلو 229 دنع ديحاو جارت“ نم

 نافربا" نحب مل. .نأو: 5 رخال يف امهو ء.ناسللا

 قجاللاع سانا ىتسي :نيسبراقسم ال و.دحاو 1

 يتلوادتف نكواتك لضو مهلوق وعن لوألا ىف ابا اضيأ وهو

 ! ةيطسبلا ىف ا ٠ نيفشلا دقعلا ناكم؛ ةثاعتظوو ٠ نيميلاب

 يف دهافنااف . رهنق الف لياسلا اماو رهقش الف ميتبلا اماف



 مالا

 1 سف ديا كرعلا ىب نم نع ظه

 ىف فرح نم .رثكأ ةدايزب اما ةزعو ةزعأ ف دماشلاو
 ءادو نبل[ .ةبحأ ىف وعلا ٠ , .جوتملا مسيو ٠ ٠ نيدكرلا ها

 كيل همي يه ءادوسلا 0 ٠ ءاد كك ريو

 رد *« ىتتسبلا 00 ومحل

 | ْ ننام نتسح# ال. سادبعلا اني

 قاع راعشالا نإ نم _ ىشب يي
 نيبداجاللا دحا بيف. لو ثييح 5 اذهل لاقيو

 ال جرا سخأاف ةدايزلا 0-6 50 رخ"
 ناوهلا ةمطم ويلا مهلوقك ليزملا ,نمادجلا قوسيف ياخ
 رعشو# يدفصلا لوقكو 1 . رويدا يلاصملا ,لفاك هيبفاكن ألا
 , ابحاص يرادنقلا يف دانت ن ا ظ

 ياسا د اير, بلطتا 5
 6 ع ةدايزلاب .نركمت دن 314

 ع روش # وحلا نا لوقك ئ

 .ايفشنلا ره ءاكيبلا ع 1
 ماو ا يسوا ا 0 ا

 ا انليدا ناوا . 517 .. زق اونو رووا ف دها_ثلاف

 9 ا نم ل



 كا
 : انطخاف فكرهم قنادلا ينو نكحاس لوال ١ دي قف
 ,.كثلاف ه قلو كيلا كَ ةعددلا موق: ةلعق 5 طقف ةءببلا

 يال 1 م ءارلاو روسكحم يناثلا يو وفم لوالا 3

 نوكتنلاو ةكزتكاب افلتخاف ٠ :نكاس ىفاغلا .نمو.حوتفم
 .ىدحأ ناوكيازابا هوز دادعا ف افليبخا نأو . »ل

 !؛ اقفثا ديازلا ىذح اذا ثيع» زال نم نثكا

 ,قتالكتإو“» نيفانلا نتابلا ئدس بسينزدلاو ةئيبلاو عونلا
 نافلا ىن يتمرلا لوا: ف دجحاو فرخ ةدايزب اما 0 نادك

 للجبلا نا“ لاا م 1 مه مهلوقك رطملا نم انجعأ

 | : 0 رك 2
 رجاحب ميسيلا كف اق هللا

 درجامسحي يعمدم رعت الا

 ظ ركش « .هتيعب لد قف هلوقو

 )0 وفرط همس ىلا عي امدعبساي

 .ءلي مل ظدكا كيلدقو مهبرقب
 :مو لبق ٠ م ايو مل قوىرجا#و رجاح يف دهاملاف

 قاعي مل و#.. طسولا ١ ين ديازلا نورك اذه ناك اذا

 ل كى ةدايزب ١! نوكنا يفر ب ءاروتول فاحوبالا ءادرفلا

 ظ ردش» غضعب لؤقك,لوالا نكرلا
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 ا ع ايتام , فيرا : 0

 د ياسو هذ ايضا ا ند مك قاقلاو : ل

 ىلظفل نم "لك ناك ناف ٠ ٠ م ةرجش ام ا
 رعشع زعاشلا لوقك ٠ قيفلتلا انج ىتس ابكرم سينها
 2مم ام منام امور

 ع ا و ا!قينع ودلسلا

 رعش يب ةععد كد 6 يوما .ةح م 0

 0 تو نعل #0 م انها نات "قوق
 .قوركا ةغه يف انههفالغخا ناك للف ءَف ىنيساجتملا اظفل

 سابا قس *بنكركلاو ددعلاو عونلا ف + انفه تاو 1

 لوال دربلاف © دربلا هج دليلا يي تو

 وتو اع ىناسعنلا هرتلاو , قاميلا بو كولا رو مم
 كف داش 53 ل 2 انما مالا ماوق نر هلو ٠ 5 .غ

 ةينم ئينرفتك را سوم 1



 كار

 245 ! عيل مهيلرقك ءافلا ينو قفوتسم ا 00 ١ ىمس لجفو

 1 ؟نافازعب جب امسيإ ا نأ ملغأو ٠ 17 دنع أو ظ

 ل ادرف م رخاللو 1 ماعلا نس .معتلا ىظفل دف

 عيب بيكرم قيزبم ىلء وو. , بدكرملا رم سانا

 ديكر هباثبا ام وه عوفمجملا بم بسكر لاف ٠ عقورفم بيكومور

 رغش ييعبلا يدا كلرقك ٠ .اطخو اظفل

 5 ةبح اذ يكدياتاللا

 هاذ ميال يرفع

 ؛ و 00 ع دا

 طخ ال [دظفلا ةانكر مباقن ام و» قورفملا بتكرسلاو

 دي هي لوقك

 5 بريق ا لا ع دجحوب بقا. نأ
 ا

 م نم ايكوم ,ببكر ملا ظفللا ب وهو وفرملا ىف كسل

 لا ١ يس لا - 0 عملك ضعبو

 3 : هكحباو كيبنذ راكذد نع َهلن الو

 ؛ للاخ نزلا ينو لعمدب



 كا

 ل يفورتما مسج تا يشر يي اوس ١
 ناداماو 1 0 نرقتنلا قرد *أم لئانمتلا انف" يك

 3 كلذ ررقت اذاف“ هاو !متريقلاو# ام جاتا نا

 اظفل اقفيتاو هاكر لذات اموهت مانلا: ننافبكاًالوا 1
 ددع يف امفافتا نوكيا ن ,رأ ةيف طرتششمو 1 ىرعم افليخا

 نوهسأ نم اناك *اوس اهبيترتو | اهتاثيهو اهيعاوناو فورك
 ةمدلكلا قورسخ تاغبهب ةارلاف ٠ كلذ ريغوا نيلعف ..
 رابتعاب ةملكلل لصحت ىتلا ةثيبلا ىه انه ةيفيكلاو اهتاغ

 لوقك عاشنلا ا وشو 3 5 .اهتاسكس 2 ه فوزحتا تاك

 . ال نفوو رماد
 رب ذاليا اًناسنا كيريف قلن

 اناسفا رهدلا ني هل ثيجرب الف ْ

 نينعلا ويوي افلا قانا : مدا 0 نزلا

 ددع ىف ناقفتم امهو © نيعلا داوس ىف ىرب لاخلا

 فشرتلا ايفو تانكسلاو تاكرمكا ين ىأ ةقيهلاو فور

 نالفيا ةأ“ ٠ يالا 5 نافلتتخمو فورا بيرت :

 نم ركذام 0 ناقفتملا ناتكرلا نا ناظفللا ع

 نيلعقوا نيمسا نم اناك ناب ةملكلا عاونا ن ره 9

 مساك نيعوس نم ناك 5 و ارا امان يمس .نيئرح
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 5 537 نم 57 ةقمو : 3 افلا © لا ف كلذ م

 ؤ ة.تائيللا ا مه اذن انكي 3 5 نفلا اذه

 0-0 -40- © 6--© هو وهنم عو مومو هم

0 00 
00 60-00 -©5- © 526 

 ع 2 2-9
 4-0 -©ه 8 ا 9-4

 باب رقع ةعس _يفو ىطظفللا عيدبلا يف

 / 5 5 ”لافلا هس اخ ا 5 "-
 4 ,. ىدسيب 2 . يزف وك افلا نأ

 ,,قدحاو ةذامو دحأو ءسنج ن ن“ زوظافلا فررح نا

 نلمس د اوس نيظفللا فورح 5 امأ ةساجملا نقاؤكتو



 . 0 لهاجت ىف

 نيد 0 هشلا ةدادش 0 ل ةملعي ال 7 لا

 ,.ةد ةنييعشملاف ا سابعلا ةذدع تي دحاوب ةيسانعل

 0 0 رةريغ قاسم مالا وج ىكاكسلا هامس أمس. '

 ويغ 9 نا معي .ماكتملاف . ردب م ١ آذي» ىف كيجي؟ 1

 نسكايذجولا بفيصو يف ةغل املا 0 دار اال 7 الاردبل ئ

 ةن_كمل نارقلا لوقكو . 7 0 مآ“ هجهووه له مهفتس

 ةتكنلا ةذهو ٠ نووصبتالا ب ع مأ ادهرعسفا , بييحتل

 و يفولخلا ى 5 أ 8 .٠ 5 .. هد د ودعملا تاددتحلا لضف

 ظ 3

 تاس ما ةالسع 0-0 يادفو :

 3 يونسمملا عيدبلا مسق يف مالكلا 4 1 ادا

 ةزكذ قبس دق دنمؤف , مسن اذه ف 5 هر ملام 0



 هزم

 نيكس نم مسأو ب يدب ةدقي ال تقصو ةتينكو قوص

 طرشو ايفيرعت جودمملا دادزيل هتليسف م رديبأ» ىن

 ريغ نمإ دجاو: تيب ينبيكلذ نوكم نأ م ظانلا 0

 ,ىلع درواو ةيمنجا طافلاو عاطقنا الو ىلكت الو هيوم
 رعش د مهضعت لوق فكلذ

 ر-فعسحو هدأ نيدعلا دكا وم

 مبزولا يمقلعلا نبا دمحم
 مل ا! راق و بقنا نس سلا 1 ع هلاف

 .ريزولا هلوق هو ردي ةقياللا ةفصلاو .هيبا مسا م جودملا
 روش «رعاشلا وق رماد أ

 6 كردعب ةيحاع 1 نكي نم

 عابعلا لك هيلع بتبعأو "
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 و ا ٠ نارقلا لوقك بلتطلاب مراسي الف احيرلت

 قا كدعو ناو قلها نم ئدتا نا بر لاقتف هبر
 تلط ىلا رهمالك يف: سوت راقتاف + نيمكانكلا مكحلا 'تدناو
 , ةذلها ةاجتب ندذولا نم هل قبس م راكذاب رهنيال ةاينلا

 وعش + ع ليقكز 5

 ةناطف كفو 0 00 و

 باطخو اهددع :نايب يونس 589

 ب ةثجاح 0 حرصي مساو جاتحم هاب جول هنا

 َح ودل ميظعتب ة ةنرتقم ةبذبم ةبذع َظافلاب هيلا زر اشا

 يلا اهفشك نود ةجامكاب يا أهي عماسلا سفن يف رعشت

 .- ياي 2 22

 [ٍنوعبرالاو سما ١ بابلا#

 دارطال 8 5

 مسأو يو جودمملا م ماب ناوع 0

 بسلم قاف ان 31199101 3 هجر 07 !

 مسأ ندع ةرابع وه دارطالا لاسقتف يبلمتا اماو صيغلتلا



 ةاح

 7 «فناخ لجل ىنطاغت ن افا قلتم .كثلقا#امب دري دج

 ىنعردنص أامع عنللا اذه يف ككرذعا ىنأف اللاو -ثااذل

 يذلا لادا أ 0 كم ردص الرتكاش قو مارب الآ

 _نسحأ نمو ضو 5 ةقياسلا اياظعلا ن م كده رذتص 1.

 1 رع 7-5 لوق مأت دنكأ

 رهلهأ قايكاب رهدلا ءآقر كيد

 00 ا ة 2 هد أذ-هو ْ

 نوسكل ببس حودملا ءآقب 3 ١١ ءاعد اذهو هلوقدق

 اذا هنا 0 1 لاح حالص .: ةةوعتو رنمأ ى ةيرب لأ

 نيف ماتنكلاو ضادختلاو ل طم ةعارب ف مطانلا دوج

 نيكل فل انها 0 ل

 اهيا هنبل ١ اا ند 0 دقن الف اةديصق#- 0
 2 هم ”خترأ 1ك

 ا [هنيشبو

 .إ نوعيرالاو عيازلا بابلا
 ٠ ظ .بلطلا كك

 ش ' ةهفطميو اكن 1ريال ردن نب لام هربلظلا جار



 مال

 يلا عوبجرلاب هيف طرتشم دارطتسالل خراب دارطتسالل نع.
 رخآ دب درطتسلا نوكيف مالبكلا منطق وا لوالل مالكلا

 7 نامودعم نازمالاو , ردباب ىف قبس امك ميكا

  مالكلا عطقي اكو اهلل عجري ال هنا صلختلا
 ٠١١ هيلا صاخب ام ىلع ردسي

 رخآ ين مكلبلا فاي نإ :ىه ماع اهنا ةعارب اقلاث لوقت

 تروكينيلا نست ره دلع 00 نيسحاب مهدد ديصق

 ى: سويت ارو م لأ نووبشسا نقدا قبب مل فير هيلع يةيلع

 مطاسلا ن لا نالم عطلقملا نسمح ىشافلا ءامبت اشبلوب

 مب ةداذ نيدو نيد ديب .دلِف ةمالك ةمناخ ةلعجب

 ياكل ياس حاب اميرو حامسالا يف ىقبب ان أ هناق
 نك 0 | رميلع يلع توكسلا نسعي الو لاوحالا بلاذ يف

 نسح دهاوش نمف ٠ "1 لل ذك رثادلا نيلَع تبن «يللذك

 رعش#» ديمكأ دبع ندر ٠ _نيطعا يف ساون يبا لرق ماتخكا

 ىنلاب كتلي ذا د دج . ىفأو

 ريدج كلدم ثلا ام كنإو 1 ظ
 ةلهاف ليما نا

 ردي قئافالو. ْ

 تنسناون: قكسيغلب ذا نامالاب زوقلاب ريداج .ةدقيلو نوعي
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 ا ماهثأ ىتأ 1 لما 1 ٠ "أ ٠ جدلا

 06 0 نحس نع تألز نه

 5 0 نا ملاع وهن ىتنلاو ال
 ميرك كلا ايآ ناو 2

 .نيسكأ ىبا حدَت ىا عدلا "ىلا كزفلا نم صاخت هناف
 نم يناثلا ةسسملا وهو :صلختلا كنيس يف بمذو ريدأو

 اذهر سالقخا عرساب ىناثلا رطشلا ا لوال رطشلا
 رااكاو# ىاتسملل هند و رصخد فريدا عزف ضلت نسحأ

 0 كرم امك ضاختلا نك 1 االانهنا لع

 رف نم رخآ ىتعت ىلا ىنعم نم رعاشلا لقعني نا
 ,ديصق ين قردصبلا لوقك ٠٠ طابثرا الو امنت 0

 2 رعش + طابترا 0 صادقت نأ للا الرغتم

 0 ٌناقاخ نب فلا ىلا اندر

 'انلظم رشيد | قشحو دن 7 يام

 _ةدبص ف ل و 0 م ند 3

 "فل دع بسعتا مضاف و ياك 1و لكلا

 نما 3 ّ اى 5 اي اا كاما



 ةأف

 نأ .مظنلا يف نالهتسالل عاب. يف اوطرش مهناف . ءادتبالا
 نرغب اعفبم رويلع يتبستو 48 ىلع لا ةديصقلا علطم نوكي

 مولطمب لد و ةفيطل ةراشاب لب مرصع ريغ نم مطانلا

 غي او رذع وأ بمنع. نم هنديصق .يف دضصاق وه ام تع

 نموه ورب ىأ لصتتت ا وأ عج وا ءانر وأ
 . د1 رولا ىف افكر اوتج اةضاأل 33 ء,لشلا
 .ةعاربو مظنأا يف نركب ءاددبالا بص ورا 0 ملعأو

 اد مظنلاو رثبلا ف نوكس لذ لالبتسال

 نم م طكدملا _ درطتسي نا 86 صلختلا ةعارب ايناث لوقس ْش

 لس م دامو كاد نوانبي ' رخل ىتعم ليا :ىدعم

 رخشبال ثيحب ىنعملا قيقد ايقيشر اسالثدا مسلدخب

 ىناثلا ىف عقو+ دقو الا لوال وتطلب ل |اقعنالاب عماسلا
 ف ادوفا دق انميناك سح امهنيب ماةدلالاو ةجزا املا ةدشأ

 3 ابار: صاخخلا نويبع قدسي كِللذلو دعياو نسلاف

 ,ىا يب كلذ ىربي لب هنم ضصلختلا نيتي نا هيف طرتنم

 وا رخف وا لزغ نم صاختيب دق رعاشلا ناسف. ناك ىنعم
 وأ٠ لاه عبر وأ ,لاب مللط فضصو. وأ نمر ين ووضو

  ىصو .وأ وجه .وأ تع قل يدوي يناعملا نم .ىزعم

 ىلا لزغلا نم صلختا :نا نسحالو كلذ زيغ وا برح
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 نيبطاخملا كاوجا:ف رظبدي ىلو.٠ اعل يمد عرش

 ناري ا ويب ومر كنامز وك 3 يسمي : نيحودمللاو
 دباطخ نوكيو اهبسانيب ام ملا تاقوأل ناسخ ناو. نم
 ١ عيرشأاب ,ةفاحولا ىوذب غم انيينمالو 0

 رول ىوذ ىف ناك !ذا اميسالو لزغلا ين مهم

 ةليو مهمبالي امي تييشيو رغاصتنو ىالءاضتيو 00

 1 يااا نكبر ال ام اعط مهب

 بيبغغلاو .يدرلا لافلاب م ٌريطصلا ةدئاف . ها
 يف نوكي كلذو .. :ناوغلاو - ملا مايا ركذ ةانعم
 لا لك .ءادتبا ىمسف رعشلا رو ءادتبا
 بيسلا نئازاعفيلا,لاقو ..كا .. ىدحاولا. مامال ملاق
 مالا || دع را ريقعي ىنإ قطو ريمي يبييصلا: رد
 ذعأو اف يبقي ىا ةنالفب بيست وه لاقت اهب لزغتيو

 علطم يفرعاشبلا هلق ءادذالا تراك قتسم نم يخي امو

 رد عامك ديصق

 ةرخآ رصاقت .ىلدل نيه ليوا كل
 لك ديب كل لد ,جودهلا هل لاقف ْ

 اديرال نسح نم اوعرذ, دق نيرخالا: نا ملعاو. أ

 نسج نيل ة دايز !بيفو .سشبااو معلا ىف لال :تاللك ةعارب



 ناو

 "بشير ار: ريسم يداوم كالا يعج طي جبت
 تابلا يفرح دقو دارملا:لضا ىلع ديازلا ظفللا وهووشمكا
 هته ٍِف مظنلا ىف ده .نأ وو لوألا نفلا نم نماثلا

 نركيدل ثيدع) علطلاا كيد مو ٍنيرطغلا كأن .هسقلا

 لردك 3 ناؤ . ئتاثلا ى م ايسبنجلا انتي لوا

 هع ادا“ نمسح زفعملا نتا" ايد 3: دعب امي اقلعتم علطإل

 رمش اج يناهذلا ةقزاتلا لوقك 0 "وأ

 :بم صان ةمدمااص' ل ىيلح

 بئكاوحلا ٠ ىطت _ةيساقأ ريل ش

 0 1 رمل ظو رهبلل موجتسم علطملا اذه ىنآف

 رعش »« وقو سييقلا ءرفأ علط

 .لزامو "بيتك هي نم _كبنافا

 لمود# رلوخدتا نت ىوللا ظقسس :

 2 نيمسقلا توافتم هنا ىلد نيمسقلا بساتسم ريغف

 كايشتلا ةلوئسأو ظفللا مر دوذع نيد عمج تسجل ردص 4

 كصحرصسأو يكبو فققوتساو ققو هيف هناف ىاعللا ةر 5

 ند عش ى ذاثلا را ساو خلفا: ريس 0 |

 ل عي دبلا لهآ اذ قم مادبا قيما لاق امك علل |

 ثه لوا هذانف ع ا 3 مظانلا و ا ملكتنلا هل ّْ

 ا

( 

 * ويم



 ' .هلوستت راه شيدالك ن ميلي 0 اه 1 رع اولا .ىل

 رعب اني 5دعد

 اني لا اول جانا ايل اج يدلل قرم برت

 لوط ميلاجأ رحت
 530 رخال عازقو

 ءاطاو ئدفلا هللا نعت ام اذأ

 تح ىلع ناك ناد 3 1 نيف ظ
 ظ لقب مل. اذآفإ 55 منج دور ظءولا نم جرخ هناف

 د طبل ناكو ٠ جالك عطنق نوكب ف ةريغ ثيبلا اذه دعب

 قايل حلا“ زنج نم اجو راو وق وجو +
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 000 رةيق ذخأ ره منلا عال

 1 عمم عم معو

 0 بيلاهلا ببابلا

 ماستن أو سلتا اقارب

 يف ملكتلا ا ىأ نع 17 علطملا ةءارب ا ادم ا مق

 رظافعلاب فر «ياذ انلطابعما 5 خيعضأو ,ناجوب رب هذاك عاطم

 70 13 دار طبسالا دعب م عجرو نوكيف زيف ةذعب لاق 39



 مدل

 دار طعسألا 3

 ض ضارغالا نم ض ضرغ يف ملعتللا نوكي ناؤه دارطتس 00

 موب كيلو زتغوأ ءانرلا وا'لزغلاو 7 اهتم وأ ميدلاك

 الدو نزع جرد“ مث قيرتلا اذ 5 هنأ عماسلا

 0 ذك تع لا مسأب اهرضم اجر ول : ةسانكإ الر . 1

 عجزا 8 7 93 مدقن نر ل نأ طرش مد - 3 1

 نوكيف بف مالكلا عطقي وأ انعم 34غ يذلا كا يا 0

 ندا اذهب ل ٠ نارقلا لوفك 0 0 5-5 نبا 0

 رعش * لعو هيلا 3 .اوقكو و ا ا ا ا 1

 كين لثفلا هر أ تن

 لوسلسس و ومات 4 افا اذا

 اجراخ درطتسا" طناف: ةراتليتف لولو ماد ' .زاقلا هللا
7 

 نص أ مهتفم لوقد هن اك لول ا ىلار تيس

 عجر مث 7 لولسَو زماع ارح ةأرب اهلثم راع ليقلا ل
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 أ

0 

 هي نوسيرإلا و «ييداجلا يامال 0
 : فلعلا ب

 ةمواعم لصق :ىلا :مالكلا ءامنا راجي ناوش مسيملمتلا

 : !اسلعم كلا ول مو رعب نيف ول قوهشل 7 3-5

 .ءادأو تضاوم ليصل ةيدع لعد همك 0-5 هدر

 دوصقا | ىذعملا 2 ةداو 4 رد لسا رع
 1 56 ا ٍِش

 : روش 3-0 مام ى

 و مخل يردا ام 00

 0 د نون ند و 9 عضوي يع ىلا راشاف

 ٠ اببلك مايالك لوطا مولا كلذ راصو ءآرولا كس اهّدر نيخ

 ردش رخل لوقححو 3 أ

 00 و 1: :لآو ءآضمرلا 1 ةردعل

 1 يبا كني ل اذد هين ندعيهأو راشا ةداؤ
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 قوصوم وه نم كذع دب نود ثم سانلا ع ام كلا



 ج,5 1

 كا در د هدي قح نال بجواب ام. لوقلا نوع قللؤود ملكتلا آلا

 ىرّتعبفلا ديد في لا ويلا ىوصت نم ةوصخ مالك

 دا أرملاو مسددإلا 525 كتلمجألا ةلوقب ةَذْغَوَل 35 عال

 ميلكا ىرثعيقلا :ئارف: ٠ ييدح .س ديقلا دال

 . ىلا 07 مالك لم-عف نرفلاو ديقلل د مهدالا

 تينشالاو 8 ننلع لمحت نم ريمالا لثم لاقو نسرفلا

 مددالا داومعا ىلع لمحلل لها وهف كاثم ناك: نم ينعي

 , ناسحالاب دعولا كل ناوهلام ديعولا ىرصق بمهشالو
 رعش * متيعي دب يف ىو 5 2 نبا لوقكو 1 ٠

 مهفشأ لاق دا 0 هل ىلوق

 مه دقف موس فاشن .ةياق وت :

 ىدرعم سك عييف اسهيلع دمتعملا ةملكلا ىه 0 ةظفلو

 ل ين وا سلا قارا ملكتملا.ناف بييطاخملا نم ملكتملا ءالك
 امهلتسنو كارتشالاب .بديامخملا ُمسكامفرما لوف يو لس
 لاق ا4 هناف بوذث ىا نارينلاب ة. لست :ةغيبص لى ةبررتب
 بتايعصأ نإ ملعاو.٠ أ ٠ مهدقف موي ىئرادب لاق لست هل

 ةظفل نم: بمجؤملاو. لوقلا:نرابجاولخ ا كف فاذا عيدبلا

 يقرغلل بكيلذويلاز دهتسلالا بماي اهوصتمفب تلا نكل

 نإ :أ ٠ نوبابلا نس
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 مخ 2 يجو ءانيتساب تقي ىف و 0 1 2

 رعشا + عيبا

 ْ 5 رةداحا نمرعا ينعبال

 ..ماسنلاو ندلامب ءاطعلا نيش الو
 نال : ةءاطع نيش او ملا 0 هاظف

 ددغ ماسلاو نأ نبشلا نفت نطابلا ىف ارم 00
 : اقللم

 هوو وجوسس د

 0 ا يلا
 :٠ بجوللاب نوفل ف

 انذنفا مكنمكا بولس دل لاققي و بنجولاب لوقلا نا ملعا

 سانلا نين لزاقث يذلا اماو ةفطعخم تارابع هيف سائلل

 يف عقو ظافل لمح نا بف تابعي دبلا باص ةمظنو
 ركذع طاللاا !ةيلكارمع» نم شد ارغ والخ قاع ريقلا مالك

 هس ومع

 دقن أ 8-65 كة دقو ضيغاتلا كسحايض هلق 1 5 ةةاعتم

 ةيطاخب نأ وه لاقف ديقف غبت ببجوللاد لولا عبصالا

 نم مفي ةماك ىلا بطاخلا .دتيعيف مالدي يطال 1 11

 0 نىعم سكع تجول ام روظفل ند هيلع و ماكتملا مالت



 سس ظ

 1 نوندلتلاو .عسانلا بابلا

 3 ةرايتأو ىذلا يفن يف
 ب لس

 تلخا 0 1 ّ أ -- ناوه هب اداب شيلا

 0 ف ىفسملاو ازا ج# ةيسيس نموه م ىذني و ةمالك

 نيلاظل ١ امو نا رغلا لوقك هتئيثأ ىذلا و» ةقيقح معل

 يذلاو و 0 6غ ٠ عاطب عيفش 3و اح ن َن

 ام 0 2 ؛ثلأ ىفد اًمطاو دار-ملاو 5 امتع ن* ع 8 اطو

 سيد م ضددحم ةيلماث !ذا هداج او يللا ىفنف ع

 ةديعلاا ىف وعشر ندا ةيلاق انيك ًاياجيا ةرجاظو ايفث 3

 ا ٠ م« هقلعتم نموه ام ا ةينيد نم ود 1 .انلقو

 رغأ نع ررعأ قاعتم رفني .ن اوه ةياجباي ى عشا ى

 5 ىنارقلا لو 0-5 0 هع هّيقد 0 3 هثابثا 1 9

 ءايبا ثوب أ ٠ هلل) لك ف ىو هن 7 ٌ اجت دل ا

 فى ذعأ 21 | 5 يقل داربملاو 4 5 'اسينا موب معبر ةراجتلا

 ال مهنار رغ ةراجت ل تي 0 اذ د هلوق نأ

 أوهبلب 5 - 1 2 يل مهل سيل نأ دأر ملأ نكي هب نوهتلب 3



 . ةردجو ذوسنو ةرجو نتيبث مني. اضياندلوقكو» ةيانكلا
 لما 0 00 كاسب ءزرتلا نم دجرلا نضيرب ىنكف
 يف سيسي دعللا اوجردا نايتبلا لسفا نأ مسلساو
 ارت قولا نهر 0 هدبلا لها امار,؛ تقلطملا
 رسمحالل نيب ةاياقم ال ول , لباشلا عقب 6 نا
 ىناولخدا نكلو ٠ كلذوتحنو دوسالاو رفصالو ريل

 نالباقتوي امهنال طقف ضايبلاو داوسلا .ناولالل نم ةقباطملا

 لوقف :يفيدشلا ردو ٠ "أ 7 ضي الك ك.ض دوسي ناف
: : 8 

 رعش « رعاشلا

 عجل ناجس / سوف ةزرطد

 ٌضبم تحت ررمحا ىف ءرفصا ىلع
 ظ | زهق ع: ىلا "لوقو
 , | ىغو 7 هرمسلا رام عبار 20

 زويشلاو لعفلا ضيب خياقولا 2
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 رجلا ةروش:انب 3 د ماعو عماسلا نع سابتلال لاز
 ميهوتلا نعي كارتسشال قرف كلذبو ٠ ه1 .نلقعلا ال

 كرتشنملا  ظفللادعب مالكتلا يف 07 ا م نأ ى

 ميهوتلا ىف اماو ٠ اننركذ امك :دارملا ىنعملا ىلا هفرصي 1
 * »أ ,مدقت ام يف تملع امك كلذ نم عشب, قوي الف

 717 د
 أ نوناللاو ماعلا: نيابلا

 سيدنا 72

 ناودلا ركذب مالكلا :ءاسفان فاق وا قاارلا 2 ددتلا
 وكيل شن نم ءايشا نع ةيانكلا و اهب داري

 . ضار ف تالفاربسما قضووأ مذ 21 حدم وأ فتسف

 .: كثنلا ثلا نابلا ف نسل ايسحو سمقق] ناب قايشو

 0 قبر َّظ نع 0 يا رووداف ٠ ٠ نيعب رالو

 ضيبالا طيخحا مكل نيب ىتح اوبرشاو 59 نآرقلا لوقك
 ع ضايب ص ظرشكلاو دار اف نقلا نم ظ

 نينولشا كب اب امهنع قرود ليللا دا ومس 007

 قيرط ىلع سد كلا | ّكأ 05 9 53 ٠ داوي ١و  ضاببلاب
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 عحوح+ صدع
 || لالالا, مباكنملا نانبلا 1

 لارسال يف

 3- فكري اظفل ملكملا ركذي نأوه فنارتشاللا

 درت مل قذبللا ىئ عملا ىلا عماسلا نفذ - نيسينعم

 ده كيدشلا 7 كللاذ دعب ملكتملا 4 7 اي ملعملا

 5 هةملا ظفلتا كلذ ةداغاد وأ 0 نه دارا نعم ا ىلا ةفرصإ

 لدا لوألاف دارا ىنعملا ىلا ةفرصض امد اةلعتم هنيع

 ىراوسكاب دار اذ 5 ديس ف تاشنملا 000 ىلا

 ف ندا ل وعل قاثلاو , ب ٠ قفنيلا ملل نأ

 :رعش ٠ هتيعيدب يف ةعوتجلا

 ةكراسثمسي د ين لف داسز لاو

 لا يبا نيكل باييلاو يح

 رسكلاب رج ةظفل يف.كثييبلا أذهب يف كارتشالاف

 نسيب ة ةظفللا ةذدو. دانوروكلاب تثيبلا لوا ين لا

 ْ سودا اهلف , نارشقلا يوزع ةروس نيدو 00

 نيبللا بانكلا رهلاقو باتكلا ىلا ةفاضه ىناثلارطغلا



 ا

 او د مهوي - ءةملكب نملك ف ملكتملا قاد نأ + ل

 نازك ل 2 مولد ىقعملا اذه دأر ا هنأ اهدعب و أ ابلبق

 يباع 0 لا
 _ممقلا يف :يتايسالا ليم اه دق نب

 كيلضتيال نويج ََق أ عماسل أ مهوب اند. لبا م امص 34

 توم وغني كدا سنا نيعزايتلا كالا 0 ةيلعلا ن
 عونب قياللا ناك د ةدج نما: لاقل 5 ٠ ديدكأ

 يلزراف تأ ىف مظني ن نأ ميهو سلال

 هجواةثالث نم ةيروتلاو ميهوتلا نيب رفا , ما ةيروتلا ظ

 هكرتشملا ةدحاو !| ةظ_ذ طلاب ا الا نوكنال ةيروتلا ن | اهدا

 0 0 ,لبق ر كذب اهم اهريغو :ةكرتشملاب ن .و 5 ميدوتلاو ْ

 اًديعبوأبب رق بج جب ندوجو 5 ةيروتلا ن ا ئنانلاو

 0 امال را ص م ميهوتلاو. با اهي ديلا دارملاو ْ

 تمعن [ىم ةيزروتلا 5 نأ كلاثلاو امنيه ريدحصلا

 مايا وه ميدوتلا ناف 5 ةئروتلا

 5 ات
 ايل

 « 5١ . عماسلا ةموتي امم ميهرتلاو ماعلا
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 ؛ هايل

 عنسمل مهل ةرق ال ذا ةعدملا 0 لذلا ةياغ يف 3

 ردع 9 كلذ ديويو٠ر دقو روق نع ل فقوض نع

 ا اذا 1 0 0 5 تكياف

 ال حكمبوعلا نأ مكهتلا نيو هثين قرفلا 5 ملغاو آو

 ,عاونا" نم عون ىلع لادلا ظفدالا' نم ,ةظفل نم هظافلا

 ف ءآجم'ا اماو . رجلا اهاوصف نم مهثي 5 3 مذلا

 قو الو قللذ ند عئش .,هطافلا فى عقب الؤ حدا نك

 5 هلع اهفرصي ام اهب نرتقي ىتح حدللار : 2 3

 ادانغم فلاخت رخالا نف 8 ةظفلد 0-0 :لأو نوكيف حدملا

 جدأ لوألا مالكلا ىف مارت ا

 2 ا مني داما بابل

 1 ميدوتلا 2 ش

 ميهونلا ال ىبعم مهوب ظفل ركذُي ناوه ماهيال هل لاقو

 نورخالاقو ,ا هرخاآ هل ىدعموه دارملا امناو داري نا يصب



 6,أ

 يس ادن كفك وسيم يلام

 [ يه قا ىلا للا ةعسفر دب
 ا

 1 رفد دار د ىذلا .لزملا نيبو ةنيد قزفلا' نأ ماعأو

 ره اظف ىك ]ف امأو 7 ةرهاظو' لزه ةنطاب مكهتلا 6 هنأ

 08-1 ىوتا 3 دج ةيطابو لز»

 أ ريتال سسماجلا ندانلا

 جدلا ضرعم يف ءامك و

 مسأ كحدللا ندعق ن اود جدنا صضردعتم يف بلا

 8 0 اهرهاذ بهجوم د رطافلاو ىنايف , ناسنأ هاي

 رعدش 2 يس بامكأ هن 271 ةجباخي هما مهويف حدقل

 راغم ملظلا ليه ملظ نم نوزج
 [انانسحا ءوننملا 535 1 58 نمو قي

 رميت لهل ىا[ ناستخا
 انا انس سالا ع ند مجرم 7

 ةفعلاو ملكاب مهحدمي هنا ىا بدلا مالكلا اذه رداظف

 مموج هدأ يأ - دقلا دوصقللا 0 : قوق !اوةشنكا



 ل

 د١ فويل هننا لبق فورم ناويح بسلا
 دممسسسمل

 ذإ اذ ريهام قف اًيلاط قودحم) ةججتا وأ لوقكو

 زعش هب يربك ضرع ىف ناك
 ذب رجعت ناتمزلا ' ىديقاع يالوم

 واذا وسبا ثععطقنا دقو
 وتم ل 0 قع نرخ نعم كفو

 طبل ارز تباس" نعمل ظ
 ء 31+ لّربلا قيرطب خبطبلا بلط نع ىّيك ناف

 ' بس 3 3 حس

 22 الحلا ا جين حسصص

 || ونأللاو نزلا بابا ||
 ْ مككدعلا ىف

 1 1 ف كَ املا ظفاد نايثال نع ةرا ةكراسبع وه مكحبلا

 الج الو , ديفؤلا ناك ِف دولا ظفلو ريذحتلا فار انرالا

© 

 | ارنخح , وسال ضرغم يف"يدلاو ,ريقعتلا لدم يف

 أ , املا اباذع مل ناب نيقفانملا رب ٠ نارقلا

 نبا ويكفي 006 0 ناب مهرذادخو ىنيقفانلا

 1| مس رعش * ىموز !|



 سن

 عيدج قرأف صيلوك 5 ري اي ربك رادقم مخفيو رهتيصوم رمأ

 كلذو كلملا رمال ةءاطلا ند هيف.اولخد امم هجورخب سانلا

 5 06 أف و الف ةاضعف اذكم كلاا.رفا كاوق قالخ

 لوقكو 1 ., لماتق ىرفللا انفعال ىلع دياز لوالا

 رعش # ,هثيعب دب 6 وللا

 أاورذنع كي ىل ءانفدما 5 َك ةنانلا
 اسس

 _مبثالو 12 قاسصف .قوذعلا ا

 !ءاخد أهم ةجورعم؟ سادلا 0 قراق لوذعلا ,ناف

 م ىهنن !ءةغلابم كلذ يففف ٠ ميظع رهام ىتا هناف رذعلا نم هيف

3 
4 5 
 2 نوندلتلا 5 ف اهلا بالا ©

 نا ب دارد ميلا لزعلا ُش

 ر ناسا 0 دصقي ناوه نيا رد دار 2 يذلا نوفل

 يدعم لزسهلا جرد دصتملا كلذ نم ديو ا >0

 . رمش «رعاشلا لوقك لاكاب قياللا نجا
 انهاسب 53 ايا ا 2 1 ١

 ريس كلك 5 د نع ع لقف
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 ةقطلاد رعاه فلل لالا عت حا
 5 لاجل 9 د5 ننكصأو

 فرد كييسجتلا اذ ف دة توي داماس دعو ملف و

 #ْ 5 , دي الو

 يوسوس هوو

 و نونالدلا و ىناثلا بانبلا
 مع

1 3 

 اا ءابيتسالل ةادا ريع 0 او ا
 ايلقلا جارخا ره *رالاك ةانسو ذل نابرض اهتارخاو
 .:ورف مهنتك .يف 2 0 ”اوالا عرف دقور ا

 0 . نام كيف يلع كورقرلا كبح 74 : 5
 ه ياذنصلاو : بيو ارعالو فيرصتلا يف بالطاا ةءانح»

 دز ىنكم ريقكلا 3 + ليداقلا أرخآ كعب ديف ىذلا

 1 نركض ةوالطر هيو 0 ءانقتسالا وتحت ىلع
 امان اذككب كلما رما كلوفك ,ةيعيدبلا تادشحملا
 ل زالؤ الا امهربغو ردزوو ريمآ نم نسانلا عيمج و رم

 1-1 هم ةغبصلا لهب ىصضاعلا اذه ةيصعم نع 0



 اذ

 ع ايا ذو نلت < عيندو 0 9

 ةاءاف لعنلا أذهب 1 ا '

6 0 2110000 
 3 ا يوم مم نيد ايدك

 رب نونالثلاويدامعلا بابلا

 ل
 نابرص نكخل نرخ 2ع لوا وفور و اواناسالا
 رم ربخأ تل هيك َكأَر دس الا مدقتي نأ مهدد

50 
 هدم

4 
 : ويعمل

1 

 رمش + فاول ل١ ديكر 35

 اماظعل أ | دل كا نم ' تررعا 0ك

 : "وهلا ف دنع تنا كلاَق

 ها اس كك كتقدص ىزبق 0 :

 نر اسوق" 70 تربخا الأ ررف مدا

 مد كرف دص علوا مد أذ مج د مث قف لقم 4ك

 ممل أ ياقلاو 11 اماقسا 0 م كوقتا كرد
 : 3 0 ا د 207

 رعش * ريهز لرقك ٠ ديكوث الو ريدر

8 



 رسل

 وو و تس و

 نونالتلا بابلا

 ميجوتلا ىف
 الا رهحا علا نع 3 مالكلا لمت نأ وه هيجوتلا
 هو" فكسلذ“ ريق وا مذ واح دمد دييقلا ريغ نم 52

 ضي قبسام وه 5 0 3 نيرا

 العا 0 ل احالطصا 8-53 ءآمسا 5 الك 8

 0 ريغ ن . ا ظفللا 3 اقاطم 0

 رم فصي رعاشلا لوقك : ةميالتنم ظافلا ةدعب ا

 كل

 رشم توا صدي يف ايفاص
 1 . لو جيرلا مترخاف اذا

 | هعمل ىبرلا نابثك لايذاب

 ْ ادغ مكر 6 ودبس لصفلا ءدب

 افنَج كشال وهو نيتك“ را
 ,.ةعجو ةكماربلا نم مالعا ءآمسا رفعجو ىبحدو لسفلاف
 عش هركلا دعاوف ضعءب ىف لوقكو , أ : ره 2 5
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 الو رخل نع امهدحا زيمتي ال 5 نيينعم لمت

 0 دعب ام قريشا هد لص امي : : عقول يف لف

 ىنونفلاب صقل ! ماهب الو ٠ ٠ ايننهيف 4 مايهبا دص#

 1 نم , مهذب ا“ كل , نهرو ءاضتإلار ا

 : هرمالل 2 ةظف نوكي لد ةدنبلا ءاجه 1

 ل # ديز هجم اروعا طايخ يف رعاشلا ِ

 *اسييِق دل 5 وي عام

 . سكعلا و | ع اسن ةحبحج ملا نإ 53 3 امف
 نومي اوذاك مههف اف ن .يمدقتملا ةيجوت وه ماسج الل ن ١ ملعأ

 ركن وقرسع نيدضأ ١ ليقعتو يدل ماب

 يفلت“ نيهجوا الما ملل الكلا داريإ وه, هيجوتلا. لاق ه
 ايف الاربحا -- ىنعملا نم. نيهجو لمت

 نيب اوقرفف نو رخادللا امآو 7 ريغ 5. أم دنمب نيبيقت 3 1

 وه ديجوتلا ن ان 5 ام رن ناجل راب ميجوتلاو د0

 ةركج ذدس 5 ىلا ضليح وأ ممالك 2 ملكتملا ع احول

 ؛ اولا كرام

 يبس لس سس

 كم و. وهوا واواو . قاع ع م. + ولو وام و ءاولم م

 -_--1010يرووو- رس  لالبهبص
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 ع ندي دق يذلا نفادلا ىئندمملا اذهفب ه رخآ ى يف

 - 90 احرصم ولي ذل نأ بيز لول لكلا
 « ىبنسملا لوقك ٠ هلجإل 00 هناي مراجع

 0 رهدلا ىلع اهب دعا
 ِى بييلقتا ةرثكل ينعي ٠ لييللا كلذ ىف ىا هيف ةلوقسف

 5 ايرذذرحدلا نط 8 ديعأ فاك ليللا كلذ يف قىافجل

 ذه نمضفق لوطلاب ليللا لوصول قوس م0 ناف

 ّْ |3815: و دعم لوطلاب ليللا تبفضو ددأ اد

 مسناد راعشأ ءالكلا 0 الو ءدد ل تسريوتررددلا نم

 فول ني 3 3 هيأ 00 ٠ 53 ردلجال 5

 دي د ؛ رثكأ :نوكي

- 
 امهم ا ملكسلا لوقب ىأ 7 ةدحو ره عانف ماسيبالا



6 
 لوقكو هدولخ# رورس ايندلا لهال ناك امل لثسف نم لقب
 رعش «رخآ
 هدايا دق ىذلا لالا اهيا ب

 داس كنناةيش ا
 رخل نام مدا لاملا ةداباب مركلاب ةحدم هناف
 ة_ءايشملاب اًضيا 22 وهو اعيد ف ةدايز ىدط

 رعش *« ىوملا ةجح نبا لركو قا شويا 7
 اررفظ نا وفعلا نيعبتستسم نومع

 مهيد ظفح مهأفو نوظفحيو

 ام لمكي ليمكتلا ناد ليمكتلا نع عاسبتستسالا قرب
 لاقتنال و» لب كلذ هم نزلي ال اذهو ٠ : الو أ هد فس

 ها 01 ,ازيجا وشب تيفصولاىللأ قوشتب نيصولا

 يا 0 6 3 ل

 3 نورتملاو مالا بابلا

ْ 0 3 

 ىسعل قيس 1 3 ن راوم ا ص



 ضال

 ا
0 : 

 عابجتسالا ف

 وت قاطع ىلع تن عموله 0 اال

 كلذ ريفاوا انذ و ناك اههيعأ , ىوشب فدولا

 ه . رعش « ىينتملا لوقك

 من وح ول م رامعالا ن م كيو

 اخ كبناَي اييذلا : يقيل

 مديح ةالشقرثك ذا ةءاجشلا يف مابلاب هحدم هنأف

 ؛>دم عبتاشتسأ هجو ىلع ايندلا فدل مهر امعا ثرو ول

 فدلا لعج ثيح اهماظنو. ايندلا حالصل ان هنو هَ

 4 ا 0: غب ردحأ ةينهتل ىاعم ذو 3 .ةدواوت ىنهت

 ذمللا ف ىارقلا ناهجو تييسلا' ىف كيقو :ةيف هل

 كنب اوف اذهو لاومالا نود رامعالا ببن هما ايهدحا

 ' كليف قاالاظ.. نكي مل هنا دانلاو ؛ ةئيلا ولع َنس

 2 كلاذو ابلهاو ايندلا حالص 3 كللذي دصقي مل هذال

 ؛الاظ ناك ولف , اهلهال ةيناهث' ىس امنا ايندلا ةينبث



 عقل

 نوسسلا تايفي وبلا يناعصا اماو ١ 5 , هللا ,قراب

 « دأ ١ مذلا ضرعم يف حذالا باب بابلا اذ

21110 - 

 - نوزثمعل سداسلاب ابلا © 9

 ع بشي امي مذلا ديكاثأ يف

 مذ فض هولا نع ةبفدم - ةفدص نم 1-6

 رلخ ال نلف © 007 ايف ال 2 ريدق:ب 0

 يناشلاو 1 1 هولا نادحأ نب م ىلا ينسي هنا 4
 ييسللا 4 ةادأب بقعتو ,مدذ :ةفص مي ثيكد |

4 

 5 الأ قشاف نالف كلوقك ٠ هل ئرخا مذ 0

 ل را اذه كَ يابو ٠ 7 اذه 0 0

 هلم نس...جتسبال ركغل 2 رقما ءاننمنالا ولع رذ

 يع د 5 ةليج

 هلع



1 

 1 نا ولا نأ ا هلو 0

 يلد ءانثتسال ةاذا ع عىشلا :ككلذل 3

 نرعلا 0 5-8 ٠ ىىشلا كلذل ىرخا 2 ةدفص

 0-0 ريق ىدعمب تاي“ نارك نم ىلا ذهب

 .ءؤلا_كتفب برعلا ردد ةليدق مسا نففرقو , ءاتفممالا

 لوك نا 5-5 ىاثلا برضلا اذ يف ءانفدتسالل لصاو

 يع ىتمدسلا نوكل غطقمم لوا يف ةثا امك اعطنقنم
 ىف عطقاشملا ءانشتسالا ول ماو

 يش لب لوألا برضلا ف انك السير 3: مل برضلا اذه

 :كفمسإلا ف لخاد

 .ىفطم مد ةفض ءةيذ سب سيل هنال 4 طقم الا ٠ 0 7-0 ىلع

 ظ زوالا 3 امك هدف حدملا ة_طاص لوخد ريدقل ن د ماع

 .ديفد الف 2 برضلا اذه يف ع اشعال دقي 2 أذاو

 2 نيروكذملا نيهجولا نم ىاثلا هجولا نم*الا ديكاتلا

 قام يف لالا نا ةدهج نمو 'انلوق وهو لوال 00 هضلا

 ديف امك سيروتكذلا نةبجولا ن ره ةدبشد النو ٠

 رص مذلا قع أمي جدلا "سكات نم نا جاحاو“: هلأ 1

 زويف ا(هصقن نم 0 ةفص قي 2س .1 نابوهو ٠ رخآ

 للا #0 ةعرق يف اهم لماعلا نؤكيو ا 5 ع اني طسالاو

 ار مقنتامو ودعت 0 خدنملا د دي رفيق !هم ىنةتسأاو



0 

 بسال عارق نم 0 5 95

 بياتكلا عارق هلوقو:٠ اهدح.ىف روسك ىا لولف هلوقنف
 ىلا دق ةيفدنم مد ةفص بيعلاف , نشويجحا ةبر امضم :ى

 نع هاو لولف كاف : ارض مههقوكت ن اوه تي ةفص 55

 ف بوضلا اذ اذه فد ديكاشتلاف ٠ 35 ٠ مهتعاجش 000

 ىوعد5 ةئأ ةيج نموه هيف مذلا ة ةفص يفقوجبلا ديكا

 وس»و يولطأالا يقم كتقفقلع دق هنيانالا يس : ىوشم

 بسيعلا نم لولفل أ نوك وهو بيعلا نم ىونشن تاب
 لاعب قلعلاو.. ٠ ةعا اريهشلا لامك ن 2 ةيانك هدال لاحت

 ف لضالا نأ ةيهارلو نمو ٠ ثا بنيفلا موف لاع

 عطقم 3 ٍء ا 0 لاصنالاو ه ا قلل

 رق اهمال 0 لثصالل ناك اذاؤا «راج
 -_ عوش جارخا مهوب ىتفمسملا وهو اهدعب اهركذ لبق هنا.

 18 اذاذ , هيئم ىدقسسملا وهو اهابق [ مم ىنثتسملاو »ا

 | 11 را نم ء ا ىلع نادك ,ويشم ةةشبع اةاد' ْ

 راعشالو حدملا ليتل نم هيف اهل ديكاتلا ءآج «عالمإ

 ليت ا ايش + مذ ةذض ديف دعت مل هن

 3 كولقلل ذيجاثو ةب الخ عون 8 هيف م م جب دين 077



 عمخ

 0 ايندرب ىمهسولا عشو ة-ضور 18
6 01 3 

 مهيعس راثا نم نسحاب امري :
 هفاصوأ نمركذ ام عم أمد ىفدملا مسالك ود 5 لصالاف

 لفذأ وه عرفسلاو .رطشلار خا ىلا عب ةضور ةلوق ومو

 م جلل ن-سحاب هلوق وس»و 7 قلع [م عج ليضفتلا

 يف هيحودمم ىعس راثا ةاواسم ىلا قفييداتو ليضودف

011 

 نورشعلاو سمانخلا بابلا و
 مذل | ويش أمد حدملا دقت ف ظ

01 

 امهلضفا وهو امهدحا نابرض مذا هبشي امب حدملا ديكات
 ريدقتب ميراج عا ىلةداسب م مد ةدفص ىفني نأ

 ديز يف بسيعال كلوقك مذلا ةفص يف ىا اسهيف ابلوخد

 وهو بيعلا دبز نع تايفشلف ٠ فيضلا مركب هدا-الا

 ةفص هنع ةيقدملا ةفصلا هذه نم ةييتتثعيإ م مد ديلا

 ٠ مذلا ةفص ف ايلوخد ريدقمب دم ةفص ىهو منكلا

 1 رد دج ةغبانلا لرقكو



/ 

 اديك راضتلاب هادي ثبصضاف

 _ مدي ىفولا يف هابط فينيضانع

 فويسلا 5 8 0 0 7 تايم

 :ارهشلا 58 دعب هيد ناني قات 7 ةدتوا

 نزيف ٠ انيمأ 000 و ةنفطنا هدد ناسضيشفب ةقلعتما

 9 همالك ملكتملا ركصي ناوه عمرفلا أو ا 3 تايعيدبلا

 ىغينللا مسالا ككل ذ فصي مث ةيماخ ةيفانلا امد ئفنم

 يسبق ١١9 مآ نسكا يف اما ماقملل ةساخللا موفايموأ 0

 هد .ةقلعتم رورج»و راج ىن م 0 ةئم و لما هاعجب مث

 كلذ نغربخي مث كلذربغو ل ءاوه وأ حدم قلعت

 جدلا :دوصقلل ةراجنا نم خدي: مث .ليصفتلا لاعفاب مسالا

 لصحتف لي ضفتلا لعفاب رورجملا :قلعيو امهريغ وا ءاجلا ١
 ام هيلع لخادلا مسالا نننو ندب رورججملا مسالا ىف الارامل

 كلوقك .ةاواسملا نيقبف ةيلضفالل فندق ىفبلا فرخ نال ةيفانلا

 قالخا' نف نسحاب :ثككحسف .مامغلا ينك لا رهزلا ان
 رعش . *:رهتيعيدب يف ىلا لوقكو.قا ٠ ,ددز



 ع

 0 :تادوهر تلا نام فان و ماض ملعاو ' 58 كش

 ماكنلا ديري ناوف ةناب ةؤفرعو ليلعتلا ةومسو 8 00
 5 4 ةعوقو لع ةركذا لبق م كقيف عقوتم و ١| عقاو مك + ركذ

 ابك الزل: .نارقلا لو 5 لواعملا ىلع 0 ةلعلا ةمئر

 ورا مطتع باذخ مثذخا م ِق 0000 قئيس . هللا ن

 قر ," :فومكا لاق امك ةايتلا 17 ا ا

 يف ىو.هحا لونق ةثالمو هتاسو" انطفل ةلعلا 3 لوأعلا دقي

 اند ود 00 لعد 37 دقو 3

 مهم رست را 01-1 2 مدع ف 1-1

0 

 تاسبثا دعب يا, رخا هل ,ىلعتمل هتابثا دعب مكح, ىرما
 رعشمد هجو ىلعرمالاب بكيلذل رجا قلعتما م تجي« كلذ

 رعش #*رعاشلا لوقكا فد د عيرفتلا



 عمم

1 

 ناسا تابثار اذا اذهب دصق ا هلم 30 5

 وه ا د تايب را 0 د ةباولل ا

 58 ع دقف 7

 ءاضعا ل ناكانم ناك دق ظ
 مرنكمم ريغو هل ةنياث ريغ ةفص ماقسلا ٍدقف نم هلا

 برضلا و» 5 , 1 أ الا دقي هل اهتيثا نكاو

 يلع يل ام ليلعتلا نسحب قا هذا ملعاو عبارلا
 نسح نم لعجب مل كشلا ىلع ىنب اه ن نالو , ثكشلا

 كشللاو اًرارصاو' اعذا ليلعتلا نسح يف نآل ليلعتلا
 روش 3 مامث 5201 لوقك بف هتمال هد اةملم م راعجعف _هيفانو

 م اي سل تيل

 0 24 نم ةراذح 5 ا و

 عا نسبا اقرش امد الا :

 ٠ 032 0 0 م > اقف وو قر 0 دار و

 اولا نم رطملا 3 تقلا لت قف للع دق هناذ

 ىهف ىبرلا كلن تنعت ًاييبح تبيع باحعسلا يا اهناب



 ير

 نم يبنتملا ىلا هركذ امل ال مهتهزانم نم .ىبدحارلو مهتم
 ره قالا مهئآجر تايقلا لني 1ك 3 ةلتق ةلع نا

 ىتلا ةلعلا ريغ ىه ةلعلا هذهو . ىلعيقلا مودك نم مهلسين

 جودملا ىو ىف ةبغلابم اذهو . ءادعالل لتقل ركذت
 ةجو ىلع ةعاجشلاو هفصو يف ةغلابملا نمضايو دومكأب

 كلذ رهظ قيجح ةءايجشلا ف ىدانت ىا »بع

 برخلل ادغاذاذ اهريفو بايذلا ن نم مج علا تاناويحال

 اسيا نمضي مئثادعأ موتك نم م اولاني 8 !كايذلاد دحر '

 قنكاو ظرغلل ةعاط ل تقلا يف فرس نوم سيل هناي ةخدم

 نار مزمأ طرخو منع رهثادغاروصق 4 نمضايو

 ير لل مهلاصيتساو مهلتنق ىلا جانحنال
 اهتابثا دصقي ىبتلا ةبناثلا ريغلا ةفضلا ىا 0 ىناثلا

 رعش * ديلولا ن ماسم لوقك ةنكمم اما
7 

 :ففاا 2 م ؟يعارأ

 .قرغلا نم ىناسنا كراذح يجن

 نيم كنم ىر ذل ىنعي نع نانا ىأ ىاسنا هلوقف

 ىشاولا ةءامبأ ناسحتتا نأ قرغلا نم يذوع ناسنأ

 اذه ناسحتسال اذه ىف نهفلاخ ثرحو ًانكيم ناك ناو



 َ عل

 يأ 00 0 اهيئادلا ديصمف 98 رة ابل 3 5 5 ايهنلف

 تناك ناو .ةلبم ةداعلا ىف اهل رهظي ال نا اما ةثباثلا

 . رعش «٠ ىبنشلا لوقك ةلع نع عقاولا ىف ولخنال

 امفأو ناويساأ كليئان ركل مث

 هأاصخو ا ايبا وصل

 . كاظم ىا كليئانو . ميلعي مل يأ كح ملف
 ياةب تمحو . ميغلا ىا ةباحسلا عمج باحسلاو
 . ]8 0 كلاياذ بسس ةفووج# ياجسلا تراس

 ءاصخرلا اهبيديصف ةلوق و « ىمكا قرع ىا ءاصنخ ىلإ

 رطملا لوزنف ئمحبا قرع وه باحساا نم بوبصلاف ى

 ةداعلا ين ةلع اهل رهظي ال ول ةنداث ةءفض ياختلا ن

 بمبسسد ةث داما اها قرع داب لوزلا اذه للع دق.

 رودظو يد مح برضلا وده انه 0 1 حودملا ءاط:

 تكيذاك وت دا الا ةلعلا ريغ ةلع ةيباثلا ةفصاأأ ى كلغ

 نوكي 1 ةقيقح 2 يالا سا تناك ّ ركذملا ىف 0 م

 .رعش نم انعيا 5 .لوفك ه ليلعتلا مسد ند
 ْ نكلو ريدا لق ب

 تايذلا ىجرلب ام ىولكأ

 عدل ةداعلا ىف نوع اهنا -- تالا 1 5 ةنافإ



 م ىلع اهب لدتسي ةلصم م ةيطرش دم دم ىد ميحالطصا

 يعد لد ككييس 0 ةقيرطلا هذه ىلعو 9 رم مدقت

 1 ةركذ مدهقتملا ثم "ايلا ا

٠١06 

 ليلعتلا نوح

 هل يا مل , فصول ىعدي نأو هه ايلعتلا نمسح

 ىلع لمت ا ظني ناد عم ىقيقح ريغ فيطلا رراتعاد

 ظ ا 34 نب 8 3 ا رمال عر رق دو دية طأ

 , فرص فس الكلا هةيسف نم ناكاامل الاو عقاولا

 لاق ابك ٠ ٠ مهررض مكمل و هيداعأ نلف لتق لوقت امك رديف

 ,رعش «رعاشلا لوق هلاثم ف اناا او,صيخاتلا , بحاص

 ايلا لاح ِكاَذ رضخا امو

 ١ 1 لا 0
 يتلا ةقيصاا نآل بنعأ ةديرا ليلختلا نسح ىارهو

 دان دصقيف رمياعل ةقئباث اما ةبسانم ةلع اهل ىعذا أ 11



 هلا
 ادبي ىلا وهو .٠ نارقلا لوقف فارع فالي سايقلا ةروص

 نوها ةذاعالل ىلا. بلع نوها وهو ةديعب 3 قلدعا

 ىف لخدا وهف نوقا وهام لكو ءدبلا نم ميلع لجهساو

 ٠ ىازاقفتلا هلاق امك ٠ ناكدال يف لخدا ةداعالاف ناكبالا

 رعش » ةئيغددد ىف ىومكلا جلا لوق يم مالكلا بهذملا نم ظ

 مهشعب نا ىمالك ىف ىبهذم
 مال ىلع انزّيمت ام نكن ملول

 ِف ةىطر هيلا سايقلا و تملا اذهمرش ىقلاقرا

 داو مالت رياس ىلع اهب تزيفتت هتما نأو. ىبنلا ةقخب
1 

 ٠ مرود 1 أهو طعما دق ةنليخلا 0 ِن | ملعاو ٠

 هل لاقف ىتيمث رغاش ةدصق.فلذد انآ نا ىوري ام اهنا ْ

 رعش 0 فلدوبا ذو ميال : 5 داق يبا نب ١

 يام ةيادببلا قول ثا 1

 : ونا ثيج ةيادهلا كتب معن ىميمتلا هل لاقف

 هيما هيلا 0 ١ هيف همزلا و ليلدب هم همعفأ

 3 5 0 ف : نم بايلا اذه يف ةاالد

 ىلع ا 5 أوجووأ دعب ةعقاو .ةلج هنأف تمي



 00 نييتعلا اعلا نابلا 0

 ىمالكلا بهذملا ف

 رم ملا ةييراطلا در 32 مالكلا بهذلا

 ميخلتلا او 500 م مكانقاخ انأف كعب
 هن رط ىلع بولطملل تحج داريا وه ىنالكلا بمهذملا

 مزلتسم تاامدقملا ميلست دعب_نوكسشت نأ وهو مالكلا لها

 ١١ لأ 1 هين رم نأ أرقلا تو تفولطملل

 سيف يب اهبنكل 0 ََك ١ لا 0 نر 1

 3 مزاللاف هللا ريغ هللا ضرالاو تاومسلا ىف .ياامهيف

 ذكف ,لطاب ضرالو ثاوهسلا: دامف وجو روكذملا لوقلا

 لاو ,١٠ .٠ اضيا لطاب ىبا شهلال ددعت ونهو موزلملا

 .رلعأ كرابثا نع ةرابع وهو مالكلا ماع مالكلا لعا ةقيرطب
 ومكأ ةجح + نبا هلاق امك ةعطاقلا ةيلقعلا 0 نيدلا

 نم نك ي ع درو امك : هيقطظنالا ةيسيقالاد كلذ 0 ١ عد



 عال
 نك ليحل ةكلا داعوب الهه مدعيا ذه اهياعلاز
 , دا , 3ك لمم وبف جيعصلا ىلا ةئرقي امم ليت ظفلب

 ضرع ىف" ءآج ام ىلا لزهلا جرهم جرخلا اما ةيسلاثلا
 . رعش + رعاشلا لوقك لزج

 ىلع تمزع نا سالاب رخس
 .بدهعلا نم اذ نا'ادف بؤشنلا |
 راحت لوقا كا بر اع الها وه دودزملاو ٠ ا

 3 سابا

7 

 ل اك ام رع رس 3

 ا رعش « ضرافلا ندا لوقا

 3 2 3 مح |



0 

 0 ماو قا لويقلا نمد دوف ول ن .رانف'

 رعش + ىبت 0 كيت ليبجلا) ص 08

 ١ ف 1 0 شا دقم

 حمال يلو او قغتبي ىلا

 ل ىىل 9 ايل 0 ايكبانس ف نارسيمصل 2

 لا فور ردكلاب ريطلاو ةهستوزت قوق 1 وم

 وسقو ريسلا نم عود قدعلاو ٠ راببغلا ةاقلا رويس

 ضمنا قاانكم ال ةلوقو ه ريثعحلا كلذ نوع عا 3

 خلا كيانس نم عفشر ىلا رابغلا نأ ىتدأ هناف , قنعلا

 هما ربع انام اًمكأن وم ةفيشور قوذ عمتجا لق دانمحلأ

 تا ازعل ذاع ةردح اين سن“ نكي ارا
 ؛ةذا عمتاجأ دقو ١ 1 ٠ نسح ليدخل ةنكل ةداعو 0

 رقيف ليرختلا نسح عون نوضتو ةحصلا ىلا برقي ام
 -رعش ة ليالا لوط نصي قاجرالا ىضاقلا

 7 اا للا ا يبعد رم زا 1 لعن
 افحلا جا نويلا ى 06 0 :

 52 ب

 5 اماما 0 يي ,افجا نأو انا

 ةايطنا ع قلما كلذ ف ىرديس لوط) 0



1 

 كة

 مالا ف

 1 ةعوقو ,ليحتسم 0 نوومد#و يي خا رذالا يامل هلا

 دأ لَو 1 نقاوغالاو ةغلامملا قوذ وهو د

 , رس تك بكرذيلا لهأ ترفع

 قابخت مل ىتلا فلا 2
 هنأ نئءدا هنأف لجر 1 ىدو ةفطلا عمج بفطنلاف

 روش دب ساوف ئ

 اذدهو 0 ةقولجللا 00 ىلا ١ جودا د 5

 لوب ا نابر ص داعلا نا وع 207 ةداعن 0 عنج

 م _ميلع لخبدا ام 0 نفانما لوبقملاف ٠ 3و و

 وه او رجلا داك لدم ظهيراقم لمثك . ةميبصلا | ىلا مب م

 9 رانا ا مل ىلو م اهنيز داك ٠ ' نآرقلا 1

 ةداعو 3 238 كاسم رات نسم ربغ ن ىو 6 ةءاضأ ن

 0 الو أصق ريييصلا ل ءاغلا كب نق داكي ةظفل .ن

 اذه انلزنا ولو . اًضيا 1 ا ةادا 51
 ,هللا : ءيشو نو مم اءدصتب ا مشيارل 400 لعد 5



30 
 دملا ني دي قوعضلاو ! ةدشلا: ف نازتتم 558 0

 نا : دياب | هل لاقيف ىل غيلبتف 5 ةداغو 5 ةانكيم
 ::ءال ةكرع نكن مل ١ قاد فا قارغاف داع 3 2

 عولغلاو قارغألا نابي يقايسو ٠ ا اع ةداعالو

 سس مس همس
 3 ظ نق رشعلا ينابلا ا

 قار-غالا ف
 قو ديعبلا ن تكتحدمملا» ء عئئشبلا فصو ارفا وه قارغالا ذالا

 قك ٠ ولغلا 0 ةغلابملا قوف وهو ٠ القدال ةدام

 رعش «رعاشلا

 : - مأد 0 انر اج 03000

 ام تبيح 0 0

 سافل يكل ىلا نع ليه ذل أ 5 نأ ىعذا هنأف

 كم اذهو ٠ ردرثا ىلع ءاطعلاو ةفار 4 لري وهو ال

 ةأرغالاو غيل ملا قل ملصاو ٠ ف داع عئدتمم الند

 دودر» وهام هنمو لوبقم وه ام ةتمف و اغلا اماو : نالوبقم

 هه ىهوتسنأ ف كلذ لقرعتسو

 هجيج ع هع تع ق



 عابم

 2 يرش ١ 2 الهش اودع 0

2 00000 1 

 0 و بيرقلا. ن كمملاب موشن رطل طار ذأ ى ه ةغلابملا

 5 8 9 فىصي سيقلا ءرمأ ع2 دعا ةدعب عم كل 3

 رعش »  صبكرلا ىاودعلا رثكا ناو. قرعبال ه

 ْ جعلوا نود نييد ءاده ىدا

 002 يسبب 0 كنار
 امهدحا عرصي نيدهصلا نيب ةالاولا رسكلاب ءآرعلاف

 53 أو , ةعباتجملا ةالاوماو ٠ 0 00 يف راجإلا رثآ

 اكاردو , ابنم ىثنال ةجعنلاوو يالا 2:

 عدي ىلع نىلطملاب موزج“ لسغيف ةأوقو ٠ اعب انتئف

 اروث كردا سرفلا اذه نا ىدأ هناف قتلا سمس

 نكمم أذهو ير ملو ديحأو رامضم يف نويشحو م

 يي صيخلدلا بمداض لاق 0-0 0 82

 ئه اجا ل يق :لاق ذآ واغلاو قارغالاو للا

 كلذو ادي ١ "يتسم 1 ةغولب قول ىدي |

 كنق نا كلب كيل نا ىو اللوتس واجعل
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 * سيال الو ديرجت بف فل ناك نا:بيطملا نا
 .حودملا نيك نع ةيانك ره امنا لب روش ىقيددرجتلا

 ءانحح ةنوك نا كلذب معازلا أذه» فرعي مأو ,' ليخد

 + هميوللا ناك ن 5 هناو ديرجت لا نادي ال

 كيلا امم هلوق ىف ًالخاد نوكح مير باباس كو

 بطاخملا ىف عزعسي هناف ةسفن ناسنالل ةبطاخمب نوكي ام
 0 قبس ىلا ةفصلا ىف هلثمرخا أ انيستا نكن نم

 رعش - # ىبنتملا لوقك ةبطابخب مث مالكلا

 لانا يس هت فكدتع كفيخت ال

 امها دعست مل نا قطنلا دعسيلف
 مش هسفن نم عزتنا هناكف . ىرغلا لام اب داراف
 + ىرال لوق دلير لاتاو لابلاو ليا ندقف يف هلت رخا
 ' 2 لعارم نيصحرلا ن 1 ةربره عدو

 ا]جرلا انها اعأ دو قيطت لدهو



 عاب ظ
 ميركلابداراه نا ىلع'ةبنغلا كلا: ملكتلا نم تافتلال با
 ناب عسقأو ود لب ثرافتلالا ياننال ديرجتلا نال ا

 ةذهو ,'ةتقسل ايطايخم اهلعجعتو نعل نم 252 مكتمل درج

 : رعش ب«زخالا و يف نيب وتلا اي

 ةسلاةبتاولماا كلوا ووردت
 د قرت مدسلو ل 4 مان 7 ش ظ

 ليللا لواطت نادال هنا اصخش وسفن نم عزتناف
 روش « رخآلا لوق اوه يف عصنلاكو 3 5 ٠ ةيطاخحف را

 1 كتشاجت ةءافج اذا اهل لاب

 ىدارتست وأ ىدوحعت 3س كم

 ام سداسلاو ٠ هأ ٠١ كاك ىقزلا“ىأ ركناكن لوقف
 رعش # رعاشلا ل كحل ٌةيانكلا 00 نوب

 لو الو ىطلا ب ن مريخ ْ

 دنع ل ردا 53 5 ساكلا برش ىا

 ١3١ هنآل ةبانكلا قيرط نع هكر صار برش اذا

 2 تشا دقو لجبل قوكجم برشا ةلق ى

 دوق ه-ةكي برش هلأ م ضف هنو بيرك وعسل ا

 ملف _هتقدل مهضعب ىلع اذه ىفخ ذقو ٠ . ميركلا كلل"



 غال

 «سفملاىيفلاوةبحاشملاو ةّعملل ءابلاو ٠ عردللا ىمو
 || رع هصخشا ريعبلا لخر نم لحرملاو . ءهلها دنغ مركملا
 (| سفن نه ىعمو عرستو يب ودعت ىنعي ٠ هلتسر او هن اكم

 : غلابف ٠ برعتلل يدادعتسا لامكل ,عرد سال

 سفن نم يأ نم عرتنا ئ 5 + بررتعال ذادعتاسالاب هفاصتا

 الوخ دب نوكت ام رع ذآ عرد سالرخا !دعتتو

 دهيسفا مهل ٠ ن ًارثلا "لوقك هنم عزتسلا ىف ةزاجحا ىف ةظفل

 نم عزتنا مدكل دلنكا راد يهو منهج ين ىا . دلخكا راد

 فيني انكلا لجال منهج يدعم ابلعجو 0 آو

 روكيام نمانكاو . ا ,ةدشلاب انفاس 3 قولاطو اهرمال
 رغش رعاشلا لوقك نرخ ا نودي

 رو ةوزغسأ يلج ال تثيقد نت و

 مديرك ثومي را ميانغلا ىوعت
 نأ 10 لاق هناك ةروضم ن" 8 تبوصتتق ثوم وأ هلوقك

 كس َن م عزتنا هناكف ةمسفل ميركلاب يفكر ٠ تودي

 هرددقت لبقو توما وأ لقي م ! !ذهلو هم ف علام 1 رك

 ,نوكيام ى دعا لوالا للا نق نوكيف نواب فرك نم توهب وأ

 ريدقدلا اذه ىلا ةجاح ال ذإ ٌرظن هيقو ٠ ةيديرجتلا نمد
 م هنأ لاقي 0 رديلق ةنيرق الو هنودن در تلا لوصخك



6 
 مث الو ١

 نلف خال يأ. مع - ىنردلف 01 59 مهلوق و عين

 صاع يدا عم يأ ةعف 2 ةقاديصلا 5

 , ةقاد.ضل ١ف 5 أهيف موكا دل نلف ص ىاوم وم

 و ا كاد 4 31 ٠ رارم ال مي ىذلا نييرقلا ميكا

 مهلوق وح هنم عزتنملا ىلع ةلخادلا ةيديرجلا ءآبلاي نوكي ظ

 غلاب لوقلا اذهف , رجبلا مي نلاستل انزلغ تاب نا

 يف ري هم 2 رمما ى 1 تربك كاي نك نفاصتا يف

 ا بلا رجلا ن* 558 مم عزو نأ 75 نايا

 نك كثيقل مهأوق ىدعمف ناضملا لوح ىلع ةيدير جلا

 هي ضرقلاو ٠ اذسأ مناقتل سس ثنيقل ا و

 رثاقأب مقل ادد ءددؤب 50000 اذكو ٠ ٠ ديسالإب

 ند ل م نيل اذه لقعض اي 0 اد ْ

 - نوكي ٠ 0 ١ ةأ ا 0 1

 رمش « رعاشتل ١ لوق ومع عزمتملا ف ةبحاصملاو ةيعملا 3 ظ

 ئثذولا خواص للي 7 ودعت ءادوش ظ

 ل ملأ قيبفلا لع عسب 1 2 : ئ
 ا

ّْ 
ْ ْ 

 يسضولا خراسكو ٠ عرس معو ٠ سرغل قي دامركلا

 اد سبا مثل ,يم و 0 .بررحا ما ىفولا 5 ثيغتسل |



 عاب,

 رم «اوجو كبيبلا اذه ىناثلا تسلا لبق ىبنتملا

 راجتم ا ويسلاو زدخمرهدلا

 ظ عبترمو ىاطص» 0ك مهضرا 5

 ينابيفامو ودعلا ضرا ثيبلا اذه ىف عمج دق هنأ ىلع

 ىنأو ىاثلا ثيبلا ىف مسيق مل حودمملل ةصلاخ اهنوك

 لا اهتهكشاو ئسسللا هلوق دعب روكذنم لزالا ثعسبلا

 08 ةريثك يرايثاو

200 
 ككدا ع

66 
 دي ريتا 5

 د ع وش ند ىارما ندم م ناوه دي رجلا

 هثدئافو فصلا كلث ين هلثامي ىا اهيف هلثمرخا ٌرما رةفص

 'ةدرمال بكلذ ىف ةفملا ىكبلت لامك ةفلابلا

 فكل _ ناضتالا نس“ غلب ناك ىدمح هفضصلا

 كابي وح ىفوصوم 0 د نأ عني ثايحي ف د ةفصلا

 يارهو 5 فز انفال ةحراشو هيو صيخلتلا نى امك ةفصلا

 ' ةيديرجتلا نم ةظفلي نوكي نأ | اهدحا ماسقا ىلع ديرجبتلا



 ف

:22229 5 8 2 8 :8 0 « 

 3 ركع عب م أ ئاسلا ُخ

2 2 
 ميسقتلا عم عسمسجا ُِف

 ,دحاو مك تحت هدد مج نا وه ميسقتلا عم عمجا ٠
 كراع قالا ةلرالا ل حدمي يبنتلا لوقك مسقب م

 رش *« مورلا دالب”نم ةنشرخ'ةئيدم لوح ماقاو مورلا
 ءانشرخ ضايرا ىلع ماقا ىنح

 مبلاو نابلصلاو مولا دب ىقشنت ظ
 اودلو ام لتقلاو ارهكت ام ىّبسلل

 اوعزز امزاتلاو ارعيعتسام بنهلاو
 رهو هلْبق يذلا تيبلا يف لعفلاب قاع ىَتَح هلوقف

 لوح م اقا ىف انما 35 نعت 5 يمناقملا داق هلوق

 . ركل امشالو و مورلا هب تيقش دقو ةلشرخ ظني دم

 عمج مناف , "منيدلا لوعلام وو" ضيرلا مج ضابرالو
 ءاقعلا نال الامجا حوذتملابأ هورلا ءاقك لوالل ثيبلا يف

 ثبيبلا يف مق م د قدسلاو بمهلاو لتقلا لمشب
 ناويد ين روكذم هنا لبقو , هأ هلشفو ءاقشلا اذه ىاثل
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 عع 32 9 209 819

 3 ىلا 1

 قيرفعلا 3 عي يف :

 مكح 6 نوشش نيب عمج) ناوسه قيرفتلا ف عمجلا

 لدي نا ىل.. مكحا كلذ ىف اههنيبب قرسقب مث دجحاو
 لينكحت امهلاخدا ئايج ند قرفيو ىدعم 2 ىنارمأ

5 
0 
9 - 
 ع
 2ع

 اديحاو باج نسا
 قرف مثرانلاك امهنوك ف : نسيجا ةجوو هيلق لخدأ هداف

 1 وضلا مهج "ايي مسك هولا لاهدا مهج ن 526 فيد

 ع 0 ٠ قأرت :ءالور م ةيج نم بلقلا لاخداو



 ما ظ

 ملعاو ٠ ماج: تي ازن امك: رولا ةراعالاب انهيعب اليك رع
 نأ امهذجا نب درخأ نسيت ال ميما

 سا 2 امو تاومسلا يف ام هلا م هلل وت ىو هلا ماسقأأ قوناسلا

 عىشلا لاوحا رذت' نا فاقلاوب , ىرثلا كلت ” نري

 ردعش 3 ىلا لوقك ٠ د قيلت م ينم كَ ىلا اذان

 مادو انقلاد 3 تكاذع

 ارعد اذا ىقافخ او ةال"اذا لاق

 ردع اذا ليلق ةودشن !ذا رّيثك
 عا دعا اوبرا > اذا لاقت مهنا نعي .اوقال اذا لاقك هلوقف

 معفادم ىلا ا 00 ءاقللا َدْدَع مهتابل ناب

 8 3 مهنم ادحاو نال اراده اذارينكعو ؛ بطخ

 قاض ع لاوحاركذ هناق , :ليلق مهددعو ةءامج

 هيي ا 1 لاح 3 ل



 مقتل 2

 عاب 1 نواصي م دعم 250 ناوه ا

 لاق امك نيييعتلا ىلع هلوه ام ددياللا كلذ دارفاآ ن

 وللا نص جرخ نيسيعتلا ىلع هلوقف اوقف سرعلتلا 3

 ش رعش * سملنملا لوق هلاثم., 3

 ردب دارب رمي ىلع ميقي الو

 1 نالذاللالا

 يدوم وب طوس رم فسكلا ىلع اذه

 :دحا ول ىثري لافي رعب أذو

 »6 ملذلا نم لذالا يسم نالذالاو 1 ملظلا ميضل و

 هلوقو , لذلا فشكاو ٠ ئيلهالاو ىشصولا رامكا ريعلاو
 0 رظيلاد . لدح موطق دحر 57 3 ييعاوسمول 1 رشا اذه

 ! ةراشا اذو ملوقو و مسار, قسيو قدسي يأ ح جيو
 اطبر 1 كل نفاضأ' مك تاولاو رعلا ر كذ نإ ٠ الا



 قي رفلا يف
 دحاو عوف نم نيرما نيس ندابت عاقيا وه قيرفمتلا
 نأ يدعي ٠ صيلتلا بحاص ةلاق امك ةريغوأ حدملا
 .اقيرفثو 00 دحاو عون نم نيثيش نيب عقوب ملكتنلا

 رعش »+ طاوطولا لوقك

 ,عيصر كفو مامغلا لاود 4

 آبي م ربها“ لاك ] ٠

 يلا ةّردب ريمالا لاون-

 انا ماثفلا 3 ظ
 ريمالا لاوف ندا قرف ةناف ٠ ء مرد رو رع ةردبلاف

 ناب ناب امهنيب عقواو الا للود 'نيسو ةواطم وه

 1 َُن اردحبلا يوسع م لكمو لبق قاثلاو 6 لوألا

 5 1 5 3 00 تارف 7 ْ



 را عا نار عشا
 37 نونبلاو- لاما نارقلا لوق وح .دحأو 1 قرابكأ و أ

 2 . 3 « ةهكصرلا لاملا عمجع , اندلا ةويمكا

 رعش * مي ف لوق

 1 9 غارفلا و ”بابش ةلأ نأ

 ةشسف م ّى ءردملل 82ه <

 أ 6 ا لاما“ 1 نس نم ءانغتسالا ةدجاف

 4 ةد.أو مارق بانت 00 هنآف ىنغتسا

 يل 0 ةدسفم



 دايت
 ظ . 0 فشقح كنا يماعا ف

 افدرو دقو ًاظح لازش

 ىلع لس بيثرتتلا د سيل ثيبلا اذه هيلا ا

 0 لازع علا دبل ظحللا درف ٠ سك

 طاويم نوكي قأ..هإ .لمرلا لتوهو بياكل ىلا تودرل

 ”اهبنو ادرج ربو دساو سمش وه وه ككلوقك بيثر.
 ذا حاف مسسقاف ىلامجألا مرسلا اماو , 5أ . .ةعاج“

 ع وذ دجوب ةدداف . 2 ةفالخ 1 بيرت رهيق نيس

 ددعتم رك ذي نأودو كلسملا فيطل رشلاو 4# نم رع“

 ركذب هدعب قويو ,دحاو لكل اه ركذي مش ليصفتلا نإ
 5 اهنقيتو ١ اظو هلم. لامجالا ليسس ىلع ددعتملا كلا

 لوقت .امك لمج#» رخالاو لصفم امهدهاأ نوفل نيب رش

 اذك ردد 000 اديز تير

 كلونقف , كلذ تثلعف رشلا ةفادذو ماركالاو نسال

 رهو روكذملا فلل رشنلا وهرشللا ةفاه#و ماركو بيدا

 ثلعف كلوقو لي فل وهو جورتاو ءاطعالاو برع:

 امدقتم ركذ ىذلا ددعتملا نة لدعم ةبم ناث ىفل و» ك

 نيل نيب مسقاو_روكشلل وظل لمست ىفئاومر ال
 «دأ , نيروكذ



 ا لت

 157 ظ يييصتو لايف يسبص

 سقور عشر قرف ا

 3 ىف يقيلا ٠ نيصغو ليلو د هداوق يف ىنظطلاف

 ملاوي لال وحشلاو رممل) قوفلا ةريق + دقو رعشو قرف
 يالا ةئابملاو ليصلك قايرص هو ,أ ا

 انحاو لك ىلع شف ل نناسبتيش و ا نأ ود

 ْ وم زب بل ريتسلا ىف. نم ىف صو وللا يف امهنم

 هتشيد ادحاو ًأظفل ركذت نا وه ىفاثلاو روكذملا ثيبلا يف
 اب راك ام هيلا ده لامجالا 5 ىلع .ددعتم ىلع

 را ملعاو . ينو نيصضوزدسب ةنالث ادم انل كلوقك

 دعب رونكذلا هيلا عجري”ّسق نامسق ىليصفشلا برسلا
 ا رالل لوال نوكيف داويسرا ريغ. نم يقرعلا ىلع
 | روكذلا تيبلاف عبار امك ارج ملهو يف ىفاثااو
 ادينلاو ىفلللا ظافلا :نوكنال , ىا دادضالر يغ.نم انلقو
 (اذهو .. ةلتاقملا بابن بابلا اذه سبي كي ةداصتم
 [بنقو ٠ 51 ..هربهبشتالو رهنلاو ينبللا يب رثكالوه,مسقلا
 نا ىلع ؟دايتعا بييقرتلا ففالخ ىلع .هيفرشنلا هبا
 ا! يرطاتءا ميتا ]دقيصرم أبا ىف لكي درب .عماسلا
 ظ ” ةوعشب «رعاشبلا
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 عوجرت هب دازاف نايبعف هل ضنا ظفللا وه اضيغلا

 ٠ اضغاا قس ىذلا ناكللا _هيتكابلا نم 0

 رجشلا ويح ف ةيلارحاللا و .وضلا عوجرب هب ذاب

 يولدضو بوح نيس .اودقوأ 6 اضغلا ]| ىمس ي 4

 ةبيرق ركذ ا ماد -ئس ال 0 دقو ال انفيلار

 رعش ه+ رعاشلا لوقك ريمضلا نودب+ نيسينعملا دحاأ' مدخلا

 ديمودلا ووتست اهلك ىو

 ءايسلا يضر يطع سل
 مث ؛ ضرالز 677 مسيرقب 6 انيك 1 1 ةلازغلاب د دأر اف

 هي 55 هسلاربكذ ةيديرقب سيشيلا اهب د.

 يحي مس

 1 نفع هناا يال

 ردملاو ىطلا ىف :

 ركذي ناوه رشبلاو ىلا هل لانقتيوزشنلاو ئطلا
 دحاو لكذ امركذي مث لاما وأ لييضفتلا ىلع ده
 04 اذان يبشر نمناعياشا ددعتملا كلذ داخا

 ام:ىلا رفملا داخا نم دداحااو لك دز يف عماشتلا :فوس

 رعش + رعاشلا لوقك ٠ ىطلا داحا نم ردحاو لكب قب



0 

 ًايعرا ليلا نا نق رولا 5 هيك 589
 ١ ب 7 قاوبلا نسف اذه

 ظ ل للا

 ٌّ وشع ى هدايا ةنبابلا 3

 ظ 000 ٠

 هكدا ذي داربف ناي اندوم 2 0 ن اود مادخت 0

 ١ جارلا ريمضلاب م 0 دارب 7 0 3 ظوالاأ

 ظ رش ةرفاشلا لرقكر ىالك ةانعم ظفللا كلا ىلا
 7 را 9 نت اد

 . لوألا فعلا وه 5006 دفا: ىلا ءاهشلاب داراف

 :» اذهو تابنلا ةانيعر سس ذيل مجازا ةريهض) دار | مث

 :فللا 0 قريمص' أ كارد 0 0 ئادلا وعلا

 55 ك دع 0 2 -- يلا 0 م نيحت ملا ندا

 9 :يويم ف 38 21 ريو ءهااتكلا طعذد

 الضو ىهمئاودج نيسآ ريش ظ



 م1
 غم راجاومه نؤدلا بميرقلا قتديعملا م ميال يذ-

 نسل بصي رعاشلا لوقك اهدعب وأ ٠ 5 ٠ وسما

 رعش « أدر
 هوك ىدملا لوط نم ةلازغلا

 ا نئدجتا نيب قرف امف

 ايت دف اهربك نم سمشلا ناك ىنعي

 ١ ىف ودا جرب يف كتلرثف لقعلا هليلق قر

 ىنعا ديعبلا اهادعم ةلازغلاب داراف ٠ لمحكا جربد لولع

 ىدنعا ب ءدرقلا ىنعملا م يالي ام. اهب نرق دقو .سمش

 دن اذكو .ةقارنكا ليف ركذ كبح مولعلا ناو

 احيشرلا نيعب روغلا# نملك ونكون قو اهلل( لمك

 رعش * رعاشلا لوقك ىرخ
 ىثفلل "معلا ىرتفا دا قدص ا

 لانا .بذك ناو ىفخت ال مرام

 لاخابو 0-3 ةعامجا معلابو ظنا كاب داراف

 لانكا بذك ةيروتتمحشر محبا قدص ةيروتف ٠ ةلّيخ
 هكا دبجلا مام ةيرولا “ا تبعي هذ

 كلن ذل 72 مك قوي ىتح 4 حاصلا



00 

 ك0 ياو هل عانس ؟
 ظ ديرقلا ىدعلا ميالي امم ىىشس نرئقت ال ىتلا ئه ةدرجعلا

 د ىرولا مزاول 00 اب رك مل يتلا يد.ىا

 | ثرعلا ىلع نمحرلا نارقلا لوقك ٠ بيرقلا ىنعملا ودو

 ,وتسأ وهو ديعبلا ةادعف ئوتسا ظفلي دارا هناف , ىوتشإ

 ,رمتاسالاو هو بيرقلا ىنعملا ميدلي أمم عوش ا نرقي ملو

 :>رج [م ملعيو ليللاب مكافوتي يذلا وهو هلوق ملثمو

 .راكترا وهو ديعبلا ةانعم متحرج ظفلب .داراف . راهتلاب
 دعما ميألي امم ىوشب انه ةيروتلا نرتقلت ملو بونذلا

 .ةومعتو دددكاب لاصتالا دييعلم ىئذلا بيرقلا

 :ددلي أمم عشب نرتسقتت ينل ا ىم ةحعشرملا ةيروتلاو ٠ دا
 هعبلا ىنعتلا ن ع هب فروملا بسرقلا ىنع.لا

 5 قروملا مزاول نم منال اهعم ركذي يتلا ى» ه يا دارملا

 »دارا هئاق ٠ دياب اهادينب ءآمسلاو نارقلا لوقك اهلبق اما

 ددقو . ,ةرذقب اهانيثب ىا ةردقلا وهو ديعبلا اهانعم دياب

 2 قياس ءدد ىرودملا مزاوسل نم وهو ناينبلا اهب نرق

 ف ضيا ةلوقو ةميالب نايهبلاو مولعللا وضعلا وهو بيرقلا

 .ةيعبلا اهاشدم ديلاب داراف . ردي نع ةيزجكا اوطعي مدح
 ءاطعالاب ةيروتلا يأ تنرتقا دقو ,ةلذ نع ىا ةلذلا ودو



 ا

 ف كاد هدأ مسفقلو هيلا: دا م ؛رايدلا قد مل ا

 راهظا يكل وه ا أذهو ٠ . راطالو حاورلا و ايدلا ك

 مل امثال أ نيج كاك نح ةدهدلاو ةريمتاو ن 1 01و هيأ

 نيل ةقافالا نصعب' ق ةافاو 100 هيلا عجر مم قاف
0 

 «ميدل !و "جاوز هل 5 هريغو مدقلا اهافع لد ًالراق قداسلا 8

 ب ةأ 0 دله 38 ما ”نددنا يل قاف هلفعو 0

 ةيرونلا ف

 نت هور :

 امم نعمل داري :دايعتو تسرق "نايا دل ظفل قل

 0 يدي ورقلا ةلاق امك ةيفخ" زاير نأ دا

 دخل الفم" اًدظفل "ملكا ركن كا نه ةيروعلا رد 3

 بسدزق اههددا" زادوا ”ةفاقح اا نادطيفخ قانينا

 ٠١ نوار بدكالا هما ءاثف مادهي الك ئمسنإو :ةئروتلا
 ىد-

 ديلطاقالا الدر دقت رخال ةزهاط يلع طفلا ةلالا
 بمقر اناس" ن نللو قيعبلا ةنعلا لكيلا عا“ ديرْبف هِي

00 2 



 عم#

 فرط يف خقاعقاو قافنل اندر ميا. نع نيدو ريياعلا عقو
 ادا داق ار نودبعت الو الو نودبعت ام ديعا ال هلم 0

 0 لق ةامحتا 3 م 3 نأ انكعو

 0 نونو يباع 8

 و 0 0 لركلا تمس

 و حو و يووم 1 عر اطبلا هلا امك

0 

 1 0 .عساتلابابلا ِ

 ظ 5 عوجرلا ف

 -- يئانلاب قباسلا مالكلا يلا دولا وه. عوجرلا
 .دلاطباو 0-0 قيباسلا 5 34 يا ملكتملا ناو :2ءأ

 5 يح لوقك ةنكمل ككلذو

 12 ا أ م خم علا نيا نبا

 معي 80 ا 7-0 قباسلا ماكل ناف



 مذقيف سكحوي مث زج مالكلا ق مق ن | وه سكفلا ظ

 دق وهو. اسيا ليدبتلا ىمسيو مد م رم كرخاا

 , امج فرط دحأ نيب عقي نا اهنم : رةوجو ىلع عب

 تاداسلا تاداع وكن فرطلا ثككلذ هيلا قيضا ان

 تاداعلا نيب عقو دق سكعلا ىنأف , تاداعلا تادا

 قيصا يذلا ودو تاداسلا نيدو مالكلا يفرط دحاأ وه

 ىلع ناداعلا مدق دق هنأ امهنيب هعوقو ىنعتو تاداعلا _هع

 ةأ ١ تاداعلا ىلع تاداسلا مدقق سكع مث م تاداس

 جر رست" يالج يف نيف تاع نلج نر واخ
 عقو دقف يأ ند ثيملا جرخو تيما نم ىي

 ثنيلا رخاو ىتكا مدق ناب تيملاو ىتكا نيب سكع
 يف نيلعفل ناقلعتم ايدو ىلا رخاو ثيملا مدقو: سكع ٠

 يفرط يف نيطفل نيب عقي نا نيرو سج

 دقف . قيل رت مه: الون مهل لح نال وحن ٠ نيتلم



 مع
 نى آف .اهبح كأي :عنمو ىيهانلا فاهن اذا هنأ: ى

 ورع م يف ةنقدلصف ى اولا 51 ميسم ع 7

 وهن نيب جواز هنأف ٠ د! . اهنزلو رجفلا اهي يلف ىلع

 "ازجكاو طرشلا ىف نيعقاولا ئشاولا ىلا اهتخاصاو يمانلا
 :ءامتسالا او ٠ 3 ٠ , ىش جام أوهيلع بذر نأ ف

 ردعش 2 0 هلوق هلكمو 0: 3و

 1 ادوافد كرضاقف امو ثب ردخا اذا

 0 تنضاقف يبرثلا 0

 0 يي 1 0 طرشلا
 نأ ملع ةجوازملل ةرركذلا ةاثمالا عبتسل صو فأز انفسنا

 نأ اهانتعم نأ ند ميد مهول [م الل انركذ م ادانعم

 مك ءازجلا 6 نيسينعمو طرغلا 3 نيينعم نست عمج“

 م يفد ىولا ج 1 مدام نيد طرشلا يف عمج

 قري ال ذا :رججملا اك ىشاولا ىلا اهتخاصا نيد
 ما ديز ينآج اذا او لثفاى ةجوازلان لوقي

 5 5 ةيلع 0 هتَسلَجأ



 ع
 ميما تالابخ ركذف“ هس

 8 3غ 00 ناب للهوم د سيرغي امك سرغ

 ا اشمملل 0 0 هلا ظفاب ك1 نع ربعي معلا ن هيد |

 0 ةروخص 2 0 3و نق طفل لاثبا ف ا هل ن 5

 © 5 0 ناسجالا ىفو ةعيذصلا نم عانطصالا ٠ رد

 يول
 5 عبا.سلا بابلا 0

 ةجوارللا يف

 ءازجكاو طرشلا يف نلت 5 ن 5 ةجرازلا

 نيجي دزم 0 رشلا يف ناعفاو -ناينعم 5-1

 :ج 2 قأغ 5 يس انيس بيل نأ
 م40 كك ا وتجلا ل

 0 3 َ اف يبا هن



 ,ىورلا رودس ف رعم يدع نيديعت ريغ نم مارح: وأ مند

 3 داك نسلم بو صيخلتلا ببحاص أب ملعاو 5 ٠

 هل

 اديحصيف 0 سة ظفلد  ئشمل اركذ ى 37 ةلكاشملا

 الا 0 نزال 22 لول . 0 وأ او ةديم قو

 لا 5 سك 0 تا نمو 1 بحس يف 0

 0 3 جوببصلا 1 مئوغادد أو ل اسر ا 0 ا ايضا 0

 0 سبل اريقف ناكو ا ١-0 5 ديرت اء ل نولوقيؤ

 هت مهيلا نتتستكيف نويل نم -ةيقشن ةونسك

 واةرحتسب حوبصلا اودصق أدب نب ارمصأ

 مدص ل مكلوسر قلد ؟

 ' رجلا د 3 ريندت ش حرتقا اولاق

 اهيمقو بج ىل اونجطا تن 2 و

 لوقو ٠ وفللا نيسحلا ىو اج نم دل



 ملا

 مالصلاا ةلالدب اهيلا ملكتلا قوتنا كا

 0 و الو اهملعيو اهيل مدقسل

 ناف سيااوفلا نك ميهستلا قرفي بهو كلذ لق 0

 نم رم يكيلذو ب دوخي ةيفاقلا وا ةلصافلا ىلع ع 8

 2 ىنا اذهو ةيف زاقلا و ١ ةلصافلا ىلع الديال ريدر

 زجعلا نود م ل ةران دو تعيدرلا يول ىلع ةران لدي

 امك ةيفاقلا ىلع هر 3 قو ةيفاقلا ىأع ادياز نوكي كب نأ كثسصع"

 لدي ام مالكلا نم مدقتي نأ وه . ممكومتلا ليقو 5 م

 0 ٠ ميسو ريغ .٠ هيم زرخاديام ىلا
 مدقتملا م الكلا نم لدتسي عماسلاف ,بورغلا لبقو سمشلا

 يايا كلر بووغلا وا اهبورغ ةلصافلا نا ىلع 0
 رعاشبلا ل ردو الق قورلا هسة رغم 0 نيم

 1 ةرك ذا. م دقعا

 2 هتللح يذلا سبيل

 مارح ءاجرح ىذا لإ
 ىجتني نأ لبق يزينملا كه رجع ىلع لدتسي عماسلاف ]

 يفافقلا نا ماعبو هيلع مدقتملا مالكلا ضفاكدل هيلا مك



 يا

 هيعب ءمرج ريغ ند 6 تلا

 هكلذلف فر فرح 6 د فورا 0 ف ةئمف

 1 ردح قاثلا 4 اد 0 ف ةلطصافلا ن

 هل كروس يورلا ةيفرعم نع ىنغتسي دق هنا -
 روم ل3 داس الو ةعان نورخاتتسال م.لجا ءاج اذاذ ا

 ادعبق الو ةعاس نورخاتسي ال هلوق عمس نئتم عماسلا ناف

 اكعملا ىئيتدي نأ لبق نوم دق كثب متاضماقلا“ نأ ةنب رقلاو

 االكلا لوا ىنعم نوكي .نا وه جسيشوتلا لئن 0 ايلا
 7-1 2 * _ةرخأ لع الاد

2 
 70 «شياتعلا بالا

 : ميهستلا ىف

 .رعشلا تيب وا ةرقفلا يركذي ىناوه ميبستلا .

 ةكلذ ىلا ىهتدي نا لبق ةيفاقلا وا ةلصافلا ىلع لدد



 9 نم ةلصافلا لبقار ع نو وه 0 3 هل لاقيو دعا
0 1 

 9 ىاانهيلع لدي ام: تيل: نلم:ةبفاقتلاو ا ةرقتفلا|
 رثلا نم ةلصافلاف ٠ ٌيورلا نيرا ةنؤاقإلمب نام
 نبل ةلرميارشلا يف ةرقفلاو ..رعشلا نم الا دبزعا

 وريخاو | هيلع زبن يذ ١ نزلا وه اةيربلا» ةرعشلا نم

 ولعت . 5 لك ف ٌّ ةراركن ثِيدع) وا 'رشفلا 53 - يل

 ؛' بورطلا.لبقو لطيعال ع لبق تكبر دوج# 4

 8 يف اعأدبل . ديسو# اده وهو فورسلا 77 2 اذا 0 نأ: ّْ

 رمش ماشا ْ

 هلع ىذلا سلف

 مارح هتهرح ىذلا .سيلو !ٍ :
 لوقي 5 ديوس بناطخ ءاعلا ركب روتللح هسأوقس

 رايتها

05 



 ! كا عال صن رفا ويك دق ريهسساسلاو لب ىلا
 0 2 هيأ قئديطللا رهوراصبالل كردي ماو

 -فاوك . بزل تاني ريبخأو ٠ وانضرالل 0 لد رع ف هذوك يساند

 مسخ - علا كلردملا“ ند 0 هابشالو راصالا 2 كف

 ,ناف مههفعت نا ٠ ا 85 نوكي دقو ٠ هدد

 ميكحا زيزعلا كنا 1 كنف ول رفشتت او كدابم
 خيرا روخعلا ةاصاخل أ نا مد: مهل رفغت نأو 6 ]وهو

 سك ردؤغل 1 ينوك بجاولا ع نا لماثلا داعب لقردب 0

 بلاغلا) يبا زيرعلا آلا تاذعلا"يتسملل رفدغي ال هنال
 ْ 00 ةشصو بمجوا امناو 20014 هيلع درب دك 0 قذللل

 وكام اعف ايقدبانإ © لن لدتع ق ودل عضي 0 ل
 ثعملا ريغ ظفللا !ذببل ىبنعم زابتعاب افالا يف ةيسانسلا ىلع
 يثلاو ,نانيسعت ر هقلاو شسيشيلاو و م هلك ف دوصقملا

 .يمدلاف 000 انه مجنلا 5 ناف 3 يطا و

 دق هنكل وبلا نييفللا بناشال فلا اذهب



 5-3522د-ئب

 يي وو

 237 كيلايأل ييمابلا د 3 ى 2

 ريظنلا : اغارم قد 0 كك

 قيفوتلاو نالديالاو بسانلا ىمسنو ريظنلا ةاعا

 دقو ٠ دانضميلاب ال ةيساني أم ررعأ 0 عمج# نأ ف

 قاضتلا ركذ ءآغلا ع : نرما 2 0 ندك

 ا 3 الل نيس 20 ذقو 5 لم ةفالعا يف 0

 رع مارب باو اه لبا: هصوف# لورنسبلا

 راستوالآ ل ا مس بسلا لذ رتاقطتلا نبفلا

 ممج هداف 5 ةدوعح هملا ةذ رئملاو 0 .قياينعملا كت رافطعملاف

 الفلا هذه نيب ةيسانلاو .. رثؤااو مهسلاو / قولا 0
 انلسقو ٠ كلذ نم رثد 5 نعل نوكي كو 0 أ 0 : اخت ظ

 20 امو مرهأ عي اهبال ةشبأ“ لأ جزل داضتلاب ' ظ

 ةاداقم ال أنفاو 2-0 ال اقم يَ 1 نوكي ن راد داصتل ظ

 ةاعا د َق معلب هذا ملعاو . ١ ٠ تبار امك نيرمال نم

 ىف مالك ينرط نيب ةنساتلا ىلع سلات لذا ربط



 ا

 دادي اوي دادضالاب ,نوكت لد اقملاو دادضإلاد الأ

 صاف" ا 0 نحو ةبثر ,ىلعا .داديضالاب نكلو

 ._ آل دكان نيديش 57 ب زيظعلا ى ج 57
 نأ

 يظن ئىشبلا أله ليج ن ع . قفاوب مو فولاوب

 مع هدي ريرشو ا 5 4 ًالباقدو عشبلا 3

 د أد صاب 78 مالكلا ردص 5 يأ اذاف توفوا

 ,ابملات ىنافلاو لوالاد نكد .الا لب اق تيم رورجع ف

 انخأ و رجم بميسردلا ف 3 عوش 0800 نم مخ ال

 ]وق اء لاا لاس 8 ةدساف ةليا هه كذاك يبست لَ

 فل لباق. ناف ٠ ًاريثبك اوكبيلو ًالبلق اركيضيلف ," نآرقلا
 اناقم اذه ٠ اريثك. طفلي اليل ظفلو اوكي او ظذلب اوكي يلف

 رخو تابسطلا مهل لح د اسطب | هلوقو ينتاب نينثا
 ميلادي مهلو مراع# ٠ لج لباقف كثابنا م لع

 7# ةتالق ةسئالت ةلئاشقم ىو كثايكاد تانيبيينطلاو

 7 أو دادانضألا

 1 7-5 2 ايا ا 25 0 قل ا. ل و دس هراوور ل ووو درعا عب ع

 1 م 5



 عسل ترأذع دلع هل 3 هيو هلضب ةثاف ةالوثا نمر

 لباش ال هيدهي ىنعم ناف ,ريهتتلا 7 7 دوق
 مانا هل لاقي اذهو 20 هظفل نكلو هاض ةماك

 قابطلا ىف .تلباقملا لخدا نم مهنم نا , .لعاو !٠8 .د [ تل

 لاقف مهريغ اناو ٠ ةلباقللا هل لاقي ام فايل ء. لآ

 ةقياطملاو 0 نيد قرفلل قد | 3 دي كلذ ني

 « ةفرعتس امك ةقب اطملا نه معا ةلئاقلا 0

0 
5 5 

 5 رائدا 3 2 ١: م 2
 ةلياقملا يف

 ,ناعمب 5 نيقيفاوتم ندمنعمب ىنوي نأ 9 ةلب اقم ا

 قرفلاو ورتب "رتل ىلع كلذ د اهب + ف 8 ةقذ أون:

 يا 26 تل لا د نيد م لإ وكت ْ

 نادضو القا ردس يننادصض دا د ةعبرأ نيب عمتا

 ث ةد 0 يرمسو + عملا 1 اذ

 نوكن# ةقباطملا ن 1 و , رع علا َ يف بجو رد ئ



 وذلا ىنعملل داضم اهل يف ىبعملا ناف 7 نم تبستكا

 1 للضتا نمو وحن نيفلتخ  نيظفل نم وأ . اههيلع ىف

 5 [دمهو مسأو لعف نم ملا ,” يداه“ نم هلامف

 | نم ىف ٠ هانييجاف 2 ناك ننوأ . وحنو ٠ داه

 زيرتخل و» بلسلا قابط يا ىف فاقلاو م للعفو

 فكن ينم رخالاو نرتم ايهوبا فاحاد أور دصم نم ن .ربلعف

 0506 ,ادللا نسم نوف ان سانلا نم نوفيختسي

 .ايندلا ةريكبا نم ارماظ نودلعي نوملعي ال سانتا رثكأ ن نكلو

 5-5 5 و 0 كيل دخا نو ناأوا. 5

 1 ا انرف سونج ل و مك هر نم ملا لردك اريبنا

 مهصعب لاق . ند أوشخلا الو دعت و

 برضو ةقيقحا ا طافلاب فاد روح اصلا نابرض 3

 هم و افابط يبس ةقيقعأ ظفلد ناك انهك:, راجل ط ظافلأو لاذ 6

 قحاب هن هنا لوا ملعاو كا 00 ىمسز اجنا ظفلب ناك

 ١ طئارأا وعملا ىف ليرات ةذاضلل نع جورب ام قابطلاب
 اهب طرفا 5 لزالاف . ةانغم لمار ايئعاد يللا

 داضيال ىأ لباشأل ناةعلاف 0 1 نم 50

 ةذحاولا َش رداص هنوكت ليوا 9 نك - ل
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 ةلالدلا وضو ةياعرو ىناغلا ملع يف ةرتعلا ةقباطملا ةياعر

 قيلعتك نيشحتلا اذه ناكل الاو , نايبلا ملع يف ةربتعلا

 * ىهسنا , ىازاتفتلا هلاق امك ري زانكا قانعا ىلءردلا

20 
 لي وسلا 0

 كدا و
 ظ ناب نوعوراو' ةجن دقو ئررقلا عيدبلا يف

 لول بابلا
 ةقياطلا يف

 ئه ًاضيا.ءوفاكتتلاو ٌداصتلاو قابطلا :ىدمستو ةقباطملا
 نيينعم نيب عمج# ئا .ةلمجا ين ىيدانصتملا ني عمجا

 ضايبلاو داوشلاو ءاكبلاو ككجضلاك مالكلا يف نيداصنم
 قابطو باجيال قابط نابزمف ىبهو كلذ ؤحنو
 اما 'ني داضتملا .نيب عملا نوكي 'ناو» لوالاف ٠ بلسلا

 وهون .نيلعف نم وأ ,ردخالو لوال وه وحث: نفسا نم
 اهيلعو ثبسكام ايل وهن نيفرح نموا . ىئيكباو كحضا

 ان: ابيلعو ,- يقل وقع تربيصتحاان اهل لاا ك يتكا ادا



 9 دس
 "لاقل نقلا 2

 ةمتاخو نامسق ,هبفو ٠ عيدبلا ملع ىف

 . مالكلا نيستا ةوجو رد فدي ماعوه عيدبلا نأ ملعأ

 2 ملعيو مالكلا ةردجو ىناعم رهن روت 5 دعوا

 'ةرانشا الكا نوسجل ةوجوف و ةقاطلا ردقب .اهليصافلو

 ابعبشو 7 ىف ناتكلا اذه هردنص ىف + ةروكذملا ةوجولا ىلا

 مالكلا نييسعت ةودجوو ٠ 2 مالكلا ثروثرخأ ةوجو

 ىرذعم انلوقف طش ىاقلاو 5 امهدحا نامسق

 ملاصالو ةقارعلا بسحع) ىنعملا نيسعت ىلا عجار ىا

 اا ظفللا نيسحعت - ةوجولا ضعب ناك اك ناو

 ؛ةقارعلا بسح» ظفللا نيسعت ىلآ عجار ى ىلا ىظفل انلوقو انلوقو

 ىسدعلا نيسحت نع ولي ال اهضعب ناك ناو ةلاصالاو

 دعب نوكني امنا روكذللا نيسحتلا نا: ملءاو , د! , اضيا
 ءةلالدلا حوضو ةياعرو لاككأ ى ضتتقل مالكلا ةقباطم ةياعر

 ةوجو نأ ىدعا ىونعملا ديقعشتلا نع ار نوكي يا

 اهو نيرم الل ةياعر دعبالا مالكلل ةدسح# نذالا نيسحتلا



 اضأ اوقيظاواد فاز انؤيلا هلق اان ادع ,زاوملا عاوذ] ريس ل

 هييفيملا رسم با ةياقيتلاو ةققحتلا ذ ١ ا نأ 1

 امص مق قحا نعم ةلدا زاجلاو , 3 اهلا ا ابرق

 نادل ةنايفدونلاو 2004 ةراعتتسالا تدفق امتاو 0 مك

 دارملاو 1 زانيلا عاونا نم :اهننيل اهنع ىتكلاو ةجنا يحل

 كيفن هدأ وه ءالرهغ ْن نم غلبا 0 ءويومج :فرعبا ذا يف اناوق

 #* قوتإ ؛ , هفالخ ةديفالا ئنعملا تابثأل دك ١

 نأ لك بوكا زةللف#,> نايببلا ملع ف مالكلا رخآ اذ 1 1 : ' 5 ١



0 

 ىلع لدي ,بناج ىا ءضرع.ىلا مالكلا ةلاما هناكف

 2 .ةدبرب أم ويم مولي هدا ميوانلا ايعدلبو ٠ دوصغم 1

 ونعم ىلع لدام ةيانكلا هرياسلا لثملا يرينا نيا'لاق

 ,اههثيب عماجي صوب زاجخ أو ةقيقحلا يبن اج ىلع ةلجزو ل

 ةذللا ود ضيرغتلاو :تيكرملاو درفملا ف ةيانكلا ىنا نوكنتو

 وراجللا را قيقا عضوا ةنج نما و واعم ىلع لادا

 لوقكب ككرملا ظفللاب سيخبف 8 7 ةراشالاو 9 ميول ةهج نم لب

 سيراف ٠ جات“ ىا هللاو يلوا ىا ملم مقري ن ىم

 . ازاجم الو ٌةئقيقح هلل عضوي مل هنا عم بلظلاب ضيرعت
 نم ى ىكا ظفللا ضرع نم يوك: أذ هلوق نم مهف امناو

 ,زاجعللا نا ىلع اوقبطا ءاغلبلا نا ملعاو . ها . ظفللا بناج
 ,للاقتنالان ال“ . سر رصتلا نم غلبا ةيانكلاو , ةقيقتكا نم غلبا

 لشذك رق الا ىلا موزالا نم نوكي ةيانكلاو زاجملا يف

 مزال ٍدلا دوجو  ىبضتسقي موزلملا دوجزو ناف ٠ :.ةنيبب ىشلا

 مزذللا ىوغدكج نوكيف 0 نع مزال كاكفنا عامتمال

 ىنعلا ىف غلبا نوحي مث لق ٠ هل 0-0 موزاملا ةماقأو

 | هلبا دنا نا ًاتابن ءامسبلا ترام تالق اذا انك . 2

 ىلع. .سقو : تابنلا هنع ردصي افيخ ترطمأ لوقت ن

 موزللا ن راببا ف لاكفال اينازا 0 رعاط !فشو و ه١. فللذ



 رس

 يا: لابق مث .,ةرابشالو :ءآنميالا مسا اهيل قلطي نا
 قسيفا ىلإ 0 نوت دو يا .ىعكدل

 لل ير تبطاخملا 0 اناعنا ديرت كقاو 9 «نرغتسيل

 ردا 2 تطاذ ١ كيؤرأ نأو ٠ :باطاخاا |ديزلا

 ىل مالا ىنعملا ظفالاب ثدذر +.أ 0 8 ناك اعيج ل

 ل. 3 ٠ ىلتضإلا ىتعملا ةدار قايبا زاجملاو . ع ةريفو

 ةروصلا: ىف ذاردملا نا قع :لاد ةيئبرق نم نيتروصلا ف

 نوكيل : 00 بطاسخلا 0 ىذلا ن اسنالبوه ى#

 مي انلطم نوكأ ع امدالك ةيناثلا ْفَو ٠ زر طلاع

 ل اد مالك 0 فرغ ةسف ينضذ 1 انلوق نأ 3 كلذ بسلا

 هاذا كبس تطاول بد دنت رامبو دصأب ىذعم

 نآف 5 ءاذد الا هنمأر 3ص 1 لك كك ددنيمتلا ةنم منابر

 نب دوق رع 2 عدي 0 8 2. كن لاعلا ديدي دوف ترفالو تليعتتلا

 بتال تطأ ه<ارق كدت روب تدزا نأو : ةيانك نآك

 اهي" اما ءاذبال يف تررطا تفل هكار 0 ةةالعد ءاذدالا

 فتاحاص لاق ةذكاف ٠ 1 اناس ناك ايدو اضرف امأو

 ل 0 :ظقللا يغب ىفلا ركشت نا ةيافكلا نا اكل
 5 ىف وعش ع رم ١ 7 أيش ركذت نأ نضيرعتلاو

 : كييلع ملسال ككشيج ٠ ديلا جاشتمملل جانضيلا لوقي' امك



 عام
 1017 ضرعلاف . 5 1 لاحم قوصوملا ركذ م رخل دنع

 ,رم أ ءاءضرسو ءضرع نع _هلا ترظنن كللوق نم
 ترافعت ةيانكلا ىكاكسلا لاق... ١ .ةيحاتو .بناج
 بسانملاو و ,ةراشاأو هامدأو دزهرو , حب ولت  .ضيرعت ىل |

 دع :قوسصوم لجال ة هدة وسم 3 يضرع 1 ةيانكسل

 :ةرِضرْلع نيو ضيدرعتلا مس انهي ع قلطي ىنا ك زوكذم

 11 رهن ثرشا كاذاكف ةنيعت ا الو تلق اذا :نالفب

 ,الكلا ىف ضر ل ان 4 نا دد ردو ا

 ايانكلا زيغأ كلبسانلاو -. ىشلا نع يشب وتلا ىهو
 ع امك موزس- او مز )| نيب طناسؤلا ترثك نأ ةيضر ولا

 , ليصفلا لوزيهمو ٠ بللتكلا نابجو . دافلارب

 كرست ل[ م جيولتلا نال .. يبولتلا مسا اهيلع قا
 00 1 عم طي اسو 11 0 نأو ه نعد نم :كريف

 نسمرسلا نال .ءزسرلا سا اهيلع قلطب نا ءاقنقلا ضيرعك
 :ةسداك و ليلبسلاو ولع ىلَُم لبسي رق ىلا ريش نأو 9

 فخ لد 0 تلك نأ و .٠ 0 م فشيلاب ذ اشالك

 | روش يرعاشلا لوق يف 1

 3 ل ريتك زعل جنا كقاو امرا
 6 مل مث ؛ ةدلط لآ ف



- 

 ل

 فلا اذه ةلضاو مربيفاةيلا نر 11 1] ا
 0 كاس

 0 5 ومو عبار 0 اند كتاإق ىناف ٠ »أ 05 هر دس

 دك انلزك قارك افنان قلل ةيانكلاب ا

 2 تلق ةيلا تيفانضملا ةيسن نع 3 ءديز ةحاس يب

 بست اهب بنولطملا ةناقلاو دانرلا ةرثك هرهو ةنصلا شا

 , 0 اناا ذيفتل وحل اس 5 اهاعج وهو هيلا ةفايضإ

 فاشل ىنسعأ نيمسقلا ن .ريذاه يف بووسرلا 0 ملعأ

 ريغ نوحي دقو 0 م انك ١ رت نوكي دو يفر انلا

 ف ىلا ن-ينسموملا ا ةدؤم نس ضرع 3 لاقي ااقي امك روكذ:

 رهداسلا ن 0 ولا ماس ن* نيب ٠ دنع 0

 نات ةّفص 0 نح ةيانك يد أنه 0 ا

 دق ل ا 5 يا 0 تي ا برش ن

 9 ةيانك 1 0 لح دقتنعا ال انآ ةريفكشت *

 | رفكلا نع ىنك دق هنا عم هلرفكلا ةفص تابث
 ل 0-0 كوع د اما اح داقتعا

 أ
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 دال اذه ىلا رعاشلا اذه ياتحجا.املاو ,: عرشا نبا
 رابثا دافاخ. ..-نوريك ايندلا يبرق :اووذ دجوي

 اجرلا ناكم ىف رمال ّتبثا اذا هنال هل ةروكذملا تاغصلا
 ف روكذللا دايز لوق ىلدحو هو هل يا دهنق رازك محو

 ثا لعجت ناجي نووصولا ىلا ةؤصلا يعل ةدأن 4 نورك

 مهلوق د 001 دو تسول ص طم ام ىو

 : -رصي مل تتيح . يدرب سب 0 ةيسئو ََ دعما
 _ىنسصولا اذهب تيفوضوملل نعال مىكلاو دهم ا توف

 يفو ٠ ميدربو ,هيسوث نيب ع كلذ نع ىتك لب
 رم روكحذللا مهلرق. نا: ن» مهوتي ام. عفد ىلا ةراشا اذه
 نأ ىلع ءاسب ..ىلا هداجن 'ليوط ىبعا ىناثلا مسقلا
 ١١ لإ فالك قمروملا ريزص ىاةقربلاو وغلا ةفايضأ

 ل داهتلا ىلا لعوط» دابشلا نال يكلذكج  نسيلو هيلا

 ؛ءاقلا لوط ماقف مياقوهو داجخلل لرطلا تابئاب تيرصت
 فكل 3 9 زيمص ىلا -داينلا هفاضاب حرص ذاف

 لوط رخذ ناك ناو ءهل يامال دل تابثاب ننس

 اكل ةهيمرث نيبدجلا انلوق يف سبلو» رص ريغ ةءاقلا

 | ةيكللذب درمإلا قف 50 نوبو هلل يروا

 ةييرصت رييمصلا يلا نيب دولا ةفاضان رضا نوكحي
 أ

 ا د ع



- 
 درصتتلا تورت ال ا يزل يلم يراك اونا
 مدخلا 0 نا:لق مل هدأ يا اهف .ةصاصتخاب

 : اذهب لمعمل 0 يا :ركذ الو هن

 ىننعم وأ. جرش نبأ ةدحامس لوقي نأ لي ةفاضالاك

 دانيسالاكو ٠. جرشمكا نبال ةحامسلا .لوقيب ناب لثم,ةفاضالا
 , هل ةاهسلا لصح.ىا :يرشجلا نيا 5 لوفي ىلا لك
 ا ٠ 0 رشا نبأ لوقي .ن ا 8ك هاي 0 4

 ميكس 2 ةلثمأ ىف د < هع 00 0 هنوف 0 نأ

 دا: .:: قويضولا ىلا هدانا ىا اهيفاضا ىابتعاب ىناتلا
 داعتلا لوطب هدعي ىتكحملا ةماقلا لوط ناف.ءدهريمص

 دس , هداج لدوط نإلف انلوقيف,-ةريمص لبآ كفا
 داوفرلا :ريثك ف اذكو. داحتلا ليوم انلوق يف ةريمض ىلا

 ركذي الو تافضلاب ,صاصتخالاب مريصيال هنا ينعأ ةريقو
 ناسف. ىفاثلا مسقلا ,نيظن ثلاغلا .مسقلا اذبهب 0 لدي: اه

 دارملا سيل نأ, نعي تكلذبو , كلذب ةيراوجتلا هيف
 رصحلا وه كلاشلا مسقسلا اذه يف ىأ انه صايصخالا)

 ةيانكلا ىلا هصاصتخاب 7 رصضبلا يرث روكذللا رعاشلاف

 ىلع اهيمشث ضيق: نخ ةرركنملا يرافنفلا نبل لطاخ نآو

 ىلع يا _هيبلع -ةيورض» اة ند تافضلا| عله لح# َّى
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 ا يأ ةيالاو ٠ 0 ةديوملا ن-عو زاممت (ةيفو

 ,ةطساوابل اني, بنولطلا:ىلا اهثم لقي ىنلا # ةديسلا
 عا هتفاولخير هب ع نعح لير دايرلا ريثك 2-8

 1 ا ةردح 6 د هلاقأو امام

 1 روف 08 هلال ةرك ىلا مي ةرفك وخر
 هو نولظإلا هلق كف ةامضالا ةرقك ندد هو :ىاضالا قر كك

 مم اهترثكو ايل هلق لعب + 101 حمابضلا

 ءافخو اجلا دودعقلا موش هنا! :ىا ىولطملا نلف ةلالدلا

 ظ عه ف : يصت نأ و رثكا اههدباف ةداعمالا عيت كايباعو

 . ا تاجنا نيمو ةيسن اهم ىولاغما ةي 40 م ةلوقن
١ 

 .ياتفملا ينوزام كوق# ىنع م :«فاققأ ٠ ةعع هس وار ومإ 4

 دري ويم مأو :نوسوملا+: مفصلا ضصيصخت انعتو تردوانطملا نأ

 : نعل دووم هياتم ذاءرصيحا ضيصختلاو

 : 0 ع 0 ٍض : رعش قي مجععالا دايز :

 ا : اسس 5 ,ئدنلاو ةورملاو ةعاممسلا نأ

 0 نيا لهتفيبر صاعق
 لا نسا مصاضتخا :كيبش» نأ دازإ رغادتلا اذه را

 هن ةيلءاةنقونلاو ة ورمل ضم عملا هو تافصلا 35
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 ريمصلا:ةفصلا درا 1 درصن اهيف ةذبف ٠ هداج

 ددسم عوفرم لل اهجايتحاةرووضل وصولا: ىلا عجارل
 00 لا عوف ىلع لمع كيش هل

 ليوط دنهو ::ةدادجن ليؤط ديز لوقت كنا اذه ىلع

 ليوط نوديزلاو ,امدداجعت ليودط ناديزلاو ٠ اهدا

 اهنوكل ليوط ةظفل ىهو اهريكذتو ةفصلا دارفاف ٠ مهداجلا

 ةايوط دده لوقث ةفاضالا قو . رهاظلا ىلا ةدنس

 , دا_جنتلا اليزسط نادسيزسلاو . داود

 ا.عمجتو اهينثثو ةفصلا .ثيذونف ..ذاجنلا لاوط نوديرلا

 ةف-صلاف ٠٠ فوصوملا ريمض وهو ردضملا ىلا ةدنسم اننوكأ

 , ها ةييلا ١ ناسيا يشاع ياتو ولالا
 لامعاو لمات ىلء اهنم .لاقشنالل نقود ةيفدكا ةبيرقلار

 ضرع. ناف :.يهلبالل نع ةيابك اقبقلا ضيوف مهلوقك ٠ ةئو
 عالي هلع ديزيلدجيت ايم طارفالاب نارا ا انعم

 سارلا :ةوطسا ١ اادعلا ضرع نم بع قنح

 , ناحل لكل عاطيال هاف عوف ةهاليلا ىلا طارفالاب

 دوصقملا ىلا رمالك لاذ نمو رخآ ىرغا ىلا هنم لقتني سيل,

 , رطل كدا يف ال نلل دوصقملا يلا هنم لقتسي امنا.ىلب



 ا

 ملحم ضيسأ لكبلا نيبراضلا

 راغضالا ا نيتفاطلاو ْ

 'انغضالا عمات. د ٠ دم نغضلاو 0 عطاولا مذخملاف

 ..ه اه اهندصو ٠ 5 , بولقلا نع ةيرابك دخأو ىدنعم

 جآنمزال ىلا م ضتف.ةفص ذخوث نآودو.. ,ناعم 2

 نكذب كصوتيف-, فوصومب ةصتخم اهتامج يل ءرخآأو

 يانا .يضيرمزتب افلا: ىوتسم رح :انلوقك هيلا
 ثار امكر ناعم عومجم هنع ةيانكلا 58 ناسفالا نع
 متيانكلا نيالاه طرشننا ملعاو ٠“ كرس شح اذه قتلو

 تنج» تافصلا نوكت نا ىا.هنع  قكلاب نضصاصتخالا

 ديهتشوأ اوبل اهنم لاقتنالا لكشي اليل .ىفوسولاب

 : 559 صاككا ىلا م اعلا نم لاقسنالا

 رماة فص ىأ ةفض اهب بولطلا 3 ل لوقف

 ةللذ وعنو: ةماقلا:لوطو ةعءاجشلاو مركلاو دوك اك تافصلا

 صرصأ اهنم لقتني ام. ىه ىلوالاف ةدانعباو ةيدرق نادرض

 لامست ةببرقلا ىلا يهو .«ةطساو ريغب ابولطملا ىللا.ةيانكلا
 بسسس سسم د مممسسس ب دم سستم

 صم لاقتنتال لضنعد ةنينضأو لل ةبد رقلاف ةيفخ وأ ةححضاو

 كَ محلا . 23
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 يا
 2و ني مل 08 او.ليصفلا لوزذمو - نابج انلوقوب

 امآ ةامعتسملا ةملكلاب داري هنا ماعا ةدياف . 8! , ليصف الوب
 .زاجخلا و*و ةدحو اهادعم ريكو 0 ةقيقمحلا وهو ةذحو اهانعفب

 رم رورو رع هما -

 ةيانكلاو ةققكاو ٠ ةنانكلا وو 'اهانعت ريغ 5 اهانعت وا 0

 ا ف ناقرتسايو ٠ نيتقيقح اههنوك يف ن اكردنشملا

 ا 200 5

 ل ماسقإ يف يف

 ةرانك نإ ف .لقووصوم ماهي نولظم ةدابك ٠» 0-5 اسقأ 85 : ؟ ةرانكلا

 ذاق مشير انهنو بولطم نانو « عون اهب واط:

 0 ررغ"

 ذهل ه انياب قواعوم و بولطملا ا ال ١ لوقف
 2 ظ ماك كك

 ٌصاصتنخا كرافدصأا م ةفهمص ق قف ن أ وظو كف

 أد ٠ لصوت“ دم د ةضأا يو ل نويعم . قوصو» ّْ

 قوفعصتسا مىقلا نا ع 1 نم لاق: ولا ف كلذ 1
 ْى جاو يقي ٠ ما ن دا 137 6 لاا زم ةياغا

 7 أ 7 ذه نأ هنأ اودك وهو دحاوا 2 000 ةيانكل ّ

 :قعش تاق 3 7
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 9 لا ن م 0 3 1 5 1 , ةماقلا

 اذ ن هارهظف 1 7 08 ةماعلا لوط ق»و مرالا ىلا داونلا

 ةيقكلا ىنعملا ةدارا:ةهج نم زاجلا ىلاخت ةيانكلا ن

 اط ةدارا عم داجنلا لوط ةداراك ,همزال ةدارا عم طفلا

 اةيقحا 0 دار لك هق 2 الو راجلا ان 0 م املا

 أر ١ هلوق' يف زوجي ال 00 قزان 2 | ىنعملا ةدار | 0

 ١ تورط 5 دسالاب دارد نأ 0 مامكأ يف 8 اداوا

 عايش لَجر ال7 دار أ وهو هو ا املا دأو

 ذعملا ةدارا“ نع ةعنام ةنيرق ا و وولف 17 فال
 .فنتتالا زاجملا ىفتنا اذه ىفصا واف ٠ ىدقيقحا

 .ّقبلا تلي رسب . ةقيقحأ ةدار الاقناع رةسورق

 قعد موزدسملا .نقدص 2 الو ها هنأ ايميلات لدن دفاعم

 : 2 7 ٠ مزال 1!

 07 جيل ةيانكلا 3 دك نعمل ةدار | انقاف لوقت

 ازا نف راجت ام ازيك ةيانكلا زال ةبجاو ال ةرياج ._همزال

 ”تز هنال "قرب اجو دازالك هذه ثنناك ناو ىقيقتكا دعما
5 

 طق داجن 'ءل نكي هل ناو ,داهنلا ليوط نالف انلوق اعطق
 1 ١ أي هس دي - ا



 دج كج 8 0 1 1
 10 ه0 2 د 001

 0 0 املأ 27 2 _

 ناءج -هيفو ةيانكلا يف

 لوال زخآ
 ش ةيانكلا 1 ةةينح ف

 - ايفو ٠ ىشلاب سبزصتلا :كرث للا يف ةيانكلا 5 ملقا
 نذصنلا . ىفمحم 5 >أ 7 نيلع قلطن ال ه8 طق |

 0 ميزا ةدأ راوي مزون ءكاركد يرد تقلا

 ىئسنعملاو ل نكن ظفال انف ٠ ادهن مدللا 5 ةدار
0-6 
7 

 + كارت ذاق را . طقللا سفن قالو يقل

 هنا دارا ز اج جب عم ةاذخم م رديندي را ظفل.ةيانكلا الو لوفن
 7 ايضيا توم ال ص ىنعملا ف وليف ةدارأ 0 1 ٠

 .٠ ةيادكلا وه داجنلا ليوط ظفلف . داجتلا ليوط
 ميفاك ٠ ةماقلا لوطر .> ةانعم مزالف الف 5و انعم“ مزال رمل 5 َ

 ةسيوك داوتو وأ اسيا زوجسنو , ةماقلا ليوط ىنالفن نو

 وبيلا لاو ايجار هادعم ةقيقحن .ىإء :داجتلا 24
 :ةلماح ةماق لوط ىؤلتمشي :ىويسلا لياج لوط نأ فخ ١!



 ْ د

 رشع يدابعلا ة.ىلا

 ٠ . بارعالا رابجعاب زاجل يف
 ايوحت رابتعاب ةملكيلا ىلع زاجملا ققلطي امك هنا ملعأ

 »هذلا اهاقعم نع اهانقن رانيتعاب ىا ىلضالا اهانعم نف
 ادوعت راثتعاب اهتلع:ققاطت ::رخآ دعم ىلا هل ةبفضو

 كي ليركت#لا"اذهو , نرتق ىلا ىلضالل امهبارزعا نع

 .نآرقلا قوق يف امك ٠ ةزانعلا طافلا نم دش نفذت ًالوا

 ,ىفرم كيرف. ,:ةيرقلا لاشاو ٠ ًابعيا لبقتي كيو ءآحو

 اذرلاف . ةيلوعفملا ىلع بوضنم ةيرقلاو , ةيلعافلا ىلع

 ميسو رجكأ نع 26 ىاشلا ىف بصنلاو لوالل يف
 الز ا تل مم هدا الا نيداتشلا وو
 ادجرخا ىلا نبيارغا نت لفنلا اذهف ., ةيرقلا لها

 ,رشيعبس ةمرق 6 مسوق 7 ةولوق علخممو 0 يم :ملكلا

 يش ةدايزت 20 ٠ وأو رهو نمراتخاو نك ف الح

 ديكر ف ٠ , مكبونذ ن «, مكل رفدغيو 5-5 5 ٌ اعلا طظافلا ف

 اال بضنلا وه 7 ايوا , مكبونذ مكل
 هيي در بسب رد 0 ىلاريغت ' دقو ٠ رفغيل هد لوعيفم.

 اا و 7 جس ن : + ىهتنا ٠ يم

 تيجومردو ٍ



 ساحب
 هيشلا هجو نوكي 5 | نا ككل و ليقمتلل ١ اها 1 7

 ةيلكدتو ًازاغلاو ؛ ةيمعت ريصيف م رععرش قا نلاجرغ ايف“ :

 هضشملا كل اذا اماو٠ أمه . مدقتملا ن لابملاك قايد 1

 اعلاك , دحأو د نوشلاك ام-هاعج 92 نريفرطلا ل

 نيفرطلا نيب كار ملف ةماظلاو ,ةيشلاورولا

 ةراعتسالا كةنيح يخلو ٠ _ةسفلل ى عوشلا ة يسم 35 نوحي 3 0

 0 لوقت ل تيميف 5 ١ اينداعا اهياضتنا

 ىبلق 2 ناك لوقت دلو ٠ ةراعتسم الاج يل 'ماءال رون ىبلق : ٠

 تعقو لوقت ., ةهبش يف ثدقو اذا كذكنو هيبشعتلاب [ ظ

َ 

 5 11 يف ىف" لوقت الورد يال 200

 نسح طرش وه ةءانكلاب ةراعتسالا نسج طرش اناث لوقملا
 ةييشتلا نيمح ةداعرب وه أ.نسح نأ 3 ةيقيقستلا را اعئاس

 وه ةاييهتل :ج ةراعتسالا نسح طرشو ٠ رمضم مي ب

 نوكنال ةيليرختلا نإ“ ةيانكلاب ةراعتسالا نمسح ببس
 اهسفن يف ةسب 0| ةييعم 2 رسل 5 جملا نع 9 ةعبات

 23 5 أيهعووتم ن بك عيا انس دوا هك ةقيقح اههنال هب ةدم
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 - قرع بسحب هميم وأد هيل د الج نيقر طلا نود

 ايه م 1 أهتم لكر يصب ذيل صاخ ,حالطصا

 !أرش يور اذا ًازغل ريصي ىلعا ارغل نيروكذملا ةقيعيعلاو

 .؛ارشبلا ةذه 3 0 131 اغا قلل دن ودب ارادت عبو ا

 نفسا كروي. ى 0 ازغل ريصب الف هيبشنتلا ارز خب 2 امك

 انا هب كعب درأو 53 ثيأر ةيق ةديعلا يف ليق راو امك

 هدسكو , ردو ' مينفلا# مفلا 9-5 ثييبه ئارجخبا

 ,ةلخاز اهيف دجنال ا دايأ ثيار ٠ ليثمتلا يف لبق ول

 ال ةيام ,لباك سانلا هلوق ند ماعلا لبإلاب ديراو

 املا لبالاك ساتلا نودجت .([)قيافلا ىفو ..ةلخار اهيف

 اعترب يذلا ريعبلا ةاحارلاو 1 ةسلحأر انو يف يل

 :دا يف برهجتلا ىضرملا:ن ديرب قاف ناك 1 لجرلا

 واكلاو :لبالكن مريثك ف دجونال ىتلا ةييجنلاك ردروجت

 .بمعتلا زغللاو دارملاو نودجتل رنا ,ناث لوعفم لبالاك هاوق ىف

 :اعتاسالا ن م معا ةييشبلا نا ملعأو انين دارملا ىوهيلا ف

 ثا ةذهل عقاعمإ ام. لك .نال .. يب ١ ةيقوقمتلا

 يفعل عام ام.لك سيلو .هيبشسلل ناي ليئيعلا 9

7 0 

 ٍ انو. باح مسأ قيافلا مةيشاح 00



 ع[

 ظ رشاعلا رجلا

 ليثمتيلاو:ةراعتيسالا نييحا طارش

 قتلا »كر اتحتسالك نع م ريح ادهش
 57 امهف قارب جا وهو اعننسالا ليبع نع كبتتلا]

 نوكت ناو نيفرطلل لما هبشبلا هجو نوك ناك هييهتلا نول

 7 دع ردد دوصقما ويب ايفأو هيبشع

 .نرثفعا 4 ةتاعبشيف عقلا هاف رواكذلا نيل 6

 ويطبق ةرادعتسالا ىف ئاأ اههيف علو اوم دس

 نود ظفللا هيج لَه م" ئا (ظفل ديشتشسلا ةعجار يو

 ضرغلا قطني هيبقعلا ةصجار اهات 4 5
 هذ ةنقمملا سنج يف ةيشنألا لوخد ئدضا .ةراعيتسالا 1

 02ه < وطفل ةدحاو ةيقيطظ ف ايوا هد دلع

 زديف هنود وه آم يف هدد هنشيلا ةيشنللا م (شيرع نذو# 4

 ناف ةهايشلا قازدسا تمار :كلوقك قلعأ#_هب .هبشن

 نوف تعيق ةيبشقلاو رعش ةءاجشنلا وهو ةبشيلا هجوزل

 نا مهطارتشالو ٠ [هدسفي يالا الف ع 5 انينمالا 5 5

 ااا ةجو نوك ل تئبجعت انمت يفت ه باذلعلا ةمعاأر مش



 ٍ ا

 «هيرتم ككورتلا ىب هبشنملا مسا وه راعتسملاف ,إ ,٠ دسا
 دوزقا ا ردمالك نم دافتسي نكل رهمزإل ركذب هيلا زومرملا

 ااب ةيلييخت ةراعتسا نوكن نأ بجيال ةيانكلاب ةراعتسالا
 .ريمعصلا ةديعلا لاطبال صقتلا ةراعتشاك ةيقيقحت نوكن دق

 1 ركل ةنيزق, لييبا نوكيا ناي ساب هنازه
 سفن يف حبرعلا انيبشت هللا كيعب نوصقني هلوق ىف ناف

 وقتكا طناف. خاب .عوغن طبرلا ةليسو هنوك ىف لبكاب م
 ىلع لدولزديزاول نغو» .ىذلا .ضقنلا تابثاب لبا ن
 ه :ضقلاو»- "فل اريج ا ممل دب دهتع دق ا

 هتك نينلإا ةيانفش ىانةيشتلا !ذهو م ماربالا 8

 ه:ضقتتلا وقو نهب + ةبشيملا» ماليكفم ..ةيانكلاب ةراعتسا

 ةيهرسلا ةراهينال عمتجت دقو قا ةيظيو ةراعتسا

 ةقارقلا لوق يف ةيلوبيختلا ةراعتسالاو ةي :انكلاب :ةراعتسالو

 اسال اهيا !--نووزلاو عومجا نيبابل هللا ءاهقاذاف
 ةييبديتام او, ةحرضإلا ةراعتالاود ديبشتلا]!ذيف لامعشالا

 رديف ةميمارك يف ثيل ماعطلاب سفن اخ نيالا كلذ

 ةقاذال/دل مزابثاو , عباسلا ءزبكا ىف رم دقو. ةيانكلاب ةراعتشالا

 ةزاغتسالا وهف .ماعطلا .مزاول .نم. ىه ىتلا ةفاذال ركذ. يا

 * ىرتنا ,ةهازكلا !ذكو هبشل ا دجو وه لادضشالاو :ةيليوختلا



ٌْ 5 
 مالكلا ىف نامزالتثو ملكتملل نالعف انا اوس

 اه ةيايرككلا نال 2 نودي. .امهادحا ققحي :١

 نركت نأ ب ج# ئهو مدبلا ىينكملل ةديرق.نوكن نإ.
 ةراعتسالل . ندعم نالصامحاف .. ةقبلا ةيلييعلا اهتديربا

 ركذي ,لو راعتسإااركذب_مرصيال نأ وه مس ةيانكلا
 ةينملا رافظا. انلوقب و هيلع. لادلا همز" الو مفيدا

 ءايشلا لجرال .دسالا ةرامتساك..ةيثملل .عبسنلا, ةراعتسا
 2. راعتسملا ركذب حرصن مل اكل ادسا تثار 7

 ةنم لقتتيل رافطالو هو, .همزال ركذ ك|ءءانرصتبقا لب عبسلا
 وهراعتسملاف . اهفرعتسو ةيادكلا.ناشوهايمك دوصقملا ىلا
 ناويكإ وه مسم راعتسلاو . .رمب مرصملا ريغلا عيشلا فا
 يسد رعشي !ذهبو ٠ يملا وه ةلراعتشملاو ٠ سوتغلا

 ثسيح ٠:هللا دبع نوصقني ٠ نارقلا لوق يب اشكل
 كثيبح نم دهملا:لاطنا يف, ضقنلا لامعتسا عاش لا
 ىددنيعلا يف امل ةراعتسال ليبس نلد.لبحتاب ديعلا مهتيمس
 ةيفالبلا رارسا نمو... نيدهاعتملابن يي ةلصولاى فياش

 هيلا اوزمري مث راعتسملا ىوشلا ركذ نءاوتكسي نا اهفياطإ
 ٠ ,هناكم ىلع زمرلاركذي اوهينفءقداور نمي ىوشركدل

 عاجشلا نا ىلع هيبنت ,هيفذ .. ةنارقأ ليوتفي عاججش رع



 ١ : أ
 ميشفلل ثيشملا هب .هيشملاب ضتنخلا رمال كلذ نأ ملعاو و
 ولا ا ننسلا هعو لركن. ال اب ايفدحا: :قيتترس“ ىلع
 .بشلا ىف. مبشنلا هّجو ماوق نوكي فب ام قاثلاو منودب هب

 ! رشا » ىذا لوق يف 214 لوالاف 0 ٠

 5 ' :اهر افا ف تسشأ لا للا

 طلال ةماعلا ضسفلا +

 . ها ىف هيام توما قلغ ذا يحي + زركلا تميمت
 عب 2 سياف 9 ليما دنع كثلطظ مذ 1

 تبقاف'.'ةبلغلاو رهقلاو سوفنلا لايدغا يف عبسلاب ةيسبملا
 .عبسلا يف لايتغالا نرلز. ليكبال اعلا رافطإلا ةدينتلل

 ضديشملا» دهينشتسل 5 :جةبشعلا 7 'رتغلامملل 5 ةيقمعح اهتودد

 :ةراعتسا شيقيللا رافطال افعال و ةيانكلاب ةراعتاسا عبسلاب

 رعش نا ردا وع 0 05 ٠ 9 هيام

 طيب ةياكشلاب لاح نا

 ذوصقلا نع ةلالدلا ىف لكم , ناسف" نيف ةدشنلا

 ,ىدلا:ناسللا لاخلل كبفافةيانكلاب: ةراعتشالا وه اذهو
 طاب كيلي ةراعتسا-|ذهو ملكتملا ناسنالايف ا 1 يت

 | لعيد دقالا ةرادتسالاو' ةيادنكلاب ةراعتسال ايناك لوهان



 عسانلا * 0 اا

 را ةيايكلاب ةرا لو اعئاس 2 ا ظ

 ىا طن هيشملا اهيف ركذيي ةراصتاسالا نأ ثيىلع دق

 ةرأ 1 تو هل راعتسملا ا دشلا تار تراسل

 00 2006 ةرابعت ا طفلا يو 5-5 1
 سنمزأو ل 56 عوش كابثاد عع ىثكي منا ريغ: دبل

 نق اهتطيل اق رانفلا قرمضملا يملا ىلع ةلالدا ةيشلا ١

 م-لتلا سفن ىف 4 _ىا  سفنلا يف هيبهتلا ر فضي دقصيخل

 قابع ..فنلع ةلدفو 0 : ةومس بكرا فرو قوش وصي 9 ش

 ب وسيف . ويشملاب ميدي رما هنا لأ تنز#

 , انه ان كك ةزافتنيلا و ١ ةرايكلاب ةراعتسا نعففلا يف رم

 :تغيشلا _ةد هيشنملاد صينخاإرمالا كقللذ تايثا هدومشللا

 كتل ذ:ةبمينمل) زنا دنا هينالا سلبيه ةرانسإا
 ف ةماوق وا هل امك نوكي ميو هب هبشملا هب صتخد يذلارما

 رمش هبط قسنج عنا كيمو اوما أ
 جرصي مل ماكل نال اهنفا ينكحم وا ةبانكلاب لقامنا

 , 1١ هيزاولو مصاوخ ركذي رفيلع لد امنا لب ميسهتلا
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 لإ لاقي فنقو ٠ دم 221111 يف امك دعت
 ريس ] نكفآ يقنع نب جما ٠ اقاظم ليثمتلا
 ,عزاتميو 3 راعتسالليبس قفا لاه ر ادويه نم ليدمتلا
 ها ني 07 ا _ليقمتا ةييتشملا هل كافي نإ ا.هشعلا

 امتنا حافي نيتهليفمتلا وا بمكوملا زاجملا, اًسيفاث لرقن
 اذيهما خالو هيبغيبلاالبسم علوا رام ًاعناسالا ال ليبعس قاع

 :هيالف ًاقلطمادحاو رظفاز ليعتشي وهو ءألافم. يمس ىلصالا
 قلع فيو .ه تيورتضملا قبابطب' مل: ناو لوال ف دوم نع
 ف ًاءويتو يتبو اذرفع كثنوللاو ركذللا عم كلذك لمعت

 ايان وفا مدرع امناةةدال لدعالا يف -هعضو نعي عمم

 تي ميشا ظفلب. نروكنلا :نا بيجي .ةراعتسالو ٠ ةراعتسال
 لوح نكتي ميل زويا هيلا: ورطت ولف ..دبشملل اراععس
 2 53 1 ذأ مث نمو ةراعتسا نكي ملف رةثيعي هد ةيشملا

 بالا ءآبت ر سكب ٠.نّللا .تعينم فيصااب لبق اذا
 ال ذم نال, هعيض ناك ايش بملط:نمل لاقي لثم اذهف
 ,ليقلطف تبع هناك اهجوز :تردجام.دق ,قارما يف درو دق

 :ةاناوئم تيلط كلذ .ديعب مثأ : +٠ ,ليمج ىتفب د

 وال نإللاركعيص قينصلا ىف اهيل اقف ءاهنبلب .تافتلا ةولح
 ..لووتفل الفم هلوق بنخذف  ىفيصاا:مايا:ىفناك اهقالط



 يكل ظ
 كره ايم يف لافتيملا طيللاةرع ينور اجلا أر لوعتا
 راندا دييفسلاا قت غلايمللانيعاحلا سيدا نايل نابع
 لاقي امك ٠ بكرماو درفملا ىف ةراعتاللنخ ةياغلا داع ىلا
 . ىرخا رونو الجو ب مدقت كارا: كفا ربا ف ددرتمللا
 نمد درت ةزواعباو مالا كلذ ذ يفرد ةرداةروص تمبش_كنافا

 فنهدنل اق نم دارنا 3 'اروض» ىئاءهرابذاو رهلابقأ ف ة: كش

 رخويف د بريال ةراثو ذل الجر مدقيف نادذلا ديرد راضر مأ قا

 كلاذ يف ةروصلا هذه ىلع لادلا. م الكا. لييدتس ف ىرخا

 در ف لمعتسي 1م ركفلا. ددرت. ىف لامعتسي ىا .. ةروصلا

 . ةرابن لادبقالا يام !داقالك وهو هبسشللا هجوفا» + :لجرلإلا

 امك اروعا ةدع سيو , .ىرخا رامدالا ىا ماجخ الو

 اذهو.هيف هعار فني ثبش مل ىذل 1 وهرمالا ىف د ددزتملاو كسار.

 , زاعتمال ليش 7 لميعمبلا دلاولاقتا نلاقإ بنكرملا و )اع

 هبشتملا ركل :ليثوتلا ويشن ىف امكوددعتم ند مههجو عازتنال
 يدبر ادسا تيار . لقم ةراعتسال ىف امك ,هبشملا .ةدارأو .دب هب

 ويف اون ةقخو نوكي !مونه لبثسلا يبيت ىلا ؛مدقتا دقو



 را

 و 2 ثدار امكص 5 ا هلو م تفعو

 ةسما 2 / يملا نع سمهشبلا ناف ٠ قود داو بتال كتزماق

 دع ىت هوما بصهذمو؛ ا - د جل 2 للظنت ال نير

 هع و ةنم راعتئسملا ضاوخ 0 ةضصاخ فانا ان ىوعتلا

 مث قلق افلا تنيبلا يف 85 راعتسملا وه ىذلا:رمقلا ف

 دل تسال ناكلل ىلبلا رعاشلا' اذه دنع هصاوخ

 را هد نقم عرفلاب دارملاف ٠ ناوا :ليصالا د عدو

 + نم هب ةنقتإا ىف ضال هسونعلا قف ناك نآأو 5 5

 ديا -ةيقللا نكلا رم اهك هبقبلا ةجو:يف فقرعاو ىوقا هنا

 . دوضقملا وه ةفاوءهبلا دودي ضرغلا نا ةبج ند ليصا
 قتلا اءاننإلا راج 1ذاق ئدعا :.: ئفنلاو ثابئالاب مالكلا

 مدغا لال ركذ ببف قوط ذق. هذال راوبكاب :كوا

 ةيشنلا عم ثيددكا زاجو هنعاولخا مالك | لعجو هبشنملا

 ز + قيتنا٠ دبل مالكلا ءانبزوجبال نيكف



 م
 ءءاببلاو نسحلا قب حسمنلانوذلا مالغلا نسمشللاب دهريف ١

 هلعجو ىقفييلقسمعا عوقستبلا ىنغف د اهعداب هذا الولي

 اذا يني 00 لانك امل ةقيقكتا ىلع سوف
 .:ذنحا افافا: هجولط وهذي اغلا للطي تر [1نف بنوا
 رعش هم رسنالا لوق قحيرسججتلا, نفل: وهلا الي ءانجنا)
 ءومتلال ف 5 ندم اويعسملا

 رحم 5 كارزا رز ا 0 0

 يصح

 كن د وه رز هليقولاو هيام يق ره ا

 اغا ةقا يع زعتيلع» . : تدوم اهلا ريع دنيا

 53 وس بسدقست 3 ه0 عارسو نقاب ناد

 . نسل ىف رمق هك ادكح نانا ةينوالم/بستست هع

 [مه اهدوت و:نيووكذملا- نيعبسلا ىف نق ئيبلاو بريعتل

 لع -ةلالدللو ةغلابملا قع انفو ديبهعللب ىدييانت قلع ءآنا
 لكن 5 تح الاصا رهدإ ةيشلاوب نعريمتوال ةةيبحلا هينشمملا (

 هننقا : :ههشلاو نر.يعتل ا نم حد بقيملا :نيله بمد درع

 لجو سل افشل نأ ايناسنبا هنشلا نع |

 تايثا تن ى .جيعتلا بمهذم# ن 9 .ئبلا .بهذم سح:
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 ا ويلا بهاثيب انركف نا ونعا ريو وشم وشال هلم
 هنيو هنم راعتستلاب هل راعتسملا هيبشت" نعرظنلا عطقت رعشم

 راعتسملا ناك ىدتح امه ةيكرلا دات او ئيفويلات 1]

 هد نع ىننلي تكلذلو .. ةقيقكلا ف: هنم راعثساا سفن

 اكملا ولع :ىلع يابس ام ناكملاو املك ا ئذلاردقلا |

 فت بأ قارقنك + هنيع وه هناك رؤكذملا ىسانتلاب هنأ. ثنيح

 ظ دارك قوانعلا ددزب نب دلاخ اهب قرب ءةديصق نم

 زعش *:_ةولع رك ذو رديبا جدم ىف ةنلا !ذهو

 ُك هش با قضنب ىسامح كاع صدو

 !امكلاج رادميف ءاقترالوردقلا ولعل دوغصلا راعتسا هناف
 ةينلا كا افئرالاو ناكملا ولع قف سويا هيلع ٌ 9

 ظ . ةساف ةلعجبفا 5ةر 1 أو ةملا 75- دصةب م واف

 جاوا مالكلا ذبل قاكامل ةيناكملا ةفاسملا ثيح نم هللا

 وئانعا وكلا - ءانبلا ]الم نأ ظ م هود ف قا

 و مالغيلصفلا د ” لوق ف يي :تيييختا | نم 19 ا ةدشعلا

 6 1 رعش 7 49 اف وسار“ نإ

 5 بنوع 6-7 و ةيلاطات ها 0

 رسمقلا 0 ف 00 سوست



 عام
 عياشولا ف جالس ىدرم ا رو ومر نأ فقذقمو

 وو 4 ةراعتسالاو 3 ددرجتلا وه كلذ 1 ٍتاراغلاو

 ىقيقعا 55 دعا ةئمراعدتسملا ميدلي م انما ركذو

 ددلل ايه ملفت مل ةرافظأ ديل هل داوق وهو هيا أمد هفضوإ

 , اهنطقلن انظالا ميلغن و, ب ميفتك نيب 5 هلأ ديبألا ردش

 نم غلبا قالطال نا لوا ملنعاو' .. :.ن!: سيشرتلا وف كلذوب
 *آنب قالطالايف مىَأ هيف نشر طلا بشان امي 3 دي رجكلا|

 بساني امركذبل ديرجتلا نود ابغي واسنتلا ىرعد كت
 ةر اعتسالا ىف نأ ىذعا هئمراعتسلاب_دهيتشت ىلععاند هلزاعتسلأ
 ىشاييف ركذيال ةقلطلا :نالل ةدرجملا نمرثكا ةغلابم ةقلطلل
 نبف رطلا نيب ىواسلا ىضتقي كللذ و نيف رطل | نساني اها

 بيياذب م اهيفر ة ذو هذال ةدوجلا نوال ةفصلا كلن يف

 نوركي هنمر- يجنماو ةييبشت دع كلذوتل راعتسملا

 قالطالا نم. غل خجل  رنيفرتلاو ٠ 5 0 ةيدرملا ف 55 ا مب

 لفل هلامثكشال ديسرجلل]و وي يشرتللا عمج نمو: ديرج“ ءلاو
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 ةراعتسالا يف نال ميسشسلا 5“ ةغخاابملا قيفعت ىلع شرحا

 ميدلي أهو اهنييزتو | معيشرتف تيلع اهك :ةيقعلا:ىق:ةغلابخ

 وه ينل 177 ٠ ةيوقنو تالف قيفعل وه ةئم راعتسملا

 ر اء: :فملا نو هلر اظتمسملا 8-5 ءاعدا اي بسلا ىسانت نع
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 .» ىلعف ةقاذالك هيلع عقوأ دع :فييماورلاا معط

 34 امك ,ةيشملل رافطال ةلزنمب ةقاذالل _نوكت
 دورا .فتييفبلا

 ب نرتقنت ىتلا ىيه ةعشرملا ةراعتسالا ايلات لوقذ

 يذلا قليلوا 6 نارقلا لوقيوجت ..اةتعر اسما بلماش
 ددلا نأ مهتراجت تعبر اهف ىدبلاب ةلالضلا اورتشا

 !اديتسالت ءارتشالا راغعتسا هناف ٠ ملا ةلالمصاا اولدبتسا

 .ء رلا نسم ءارشالا ميدلي اهب اهيلع عرذ مث , رايتخالو .

 ,هعب ىأ . هللا لبح# اومصتعاو ٠ هلوق ونو , ةراجتلاو

 .ىتسملا وجو دييعلل هتمراع_:سملا وهو ليما راعتساف ., هللا

 تسلا بيباتي ىذلا كنسيتلا .يا ما ؟ذيإ و غل

 ريدلا ثزواج كلوق ةفصلاب ميو ردل ا .ريظنو ف1 3[, هلم
 تيسايس

 فج دق هنا ملعاو ٠ هأ , 50 0
 ريش مرماشلا لوق 2 أمك يورو 00

 ,فذقم حالسلا هاه كدنعا عدل

 .ملقت مل ةرافل طا نيل هل

 باني ام رجحذف عاجشلا لجرلل دِسالا راعتسا ةناف

 اللا يك ادهن هيلوق وهو ةيسانب امي ةفصو ذا هل راعتسملا

 ٠ ةدانحوا السلا سيال البلا ىكاشف , ىفذق



 م

 ءادرلا راعتساف ....ءاطعلا ريثك ىا ءاةرتلا رمغ دلوتفا
 نوصي امك ريحاص ضرع نوصي ءاطعلا نال ., ءاطعلل

 هفصوف هثم رانعمسلاه ءادرلا ف , ىيلع ىقلي ام ءادرأأا
 اديرجت ءادرتلا:نود ءاطعلا ببسانني ىذلا رمغلابا
 اذا ُهلوق.نسعا مالمكلا قاب ىده ةنيرقلاو . راسنا
 دف: ىف نهلا قل قم رزد» ثقلف لوقا اكحانس م

 مسس اذا يعي . مكاعفنا نذر ةقديب ول اذإ 3ك
 نمصو ٠ 57 1 ل داسلا يدبايف 8 مول السما 0 تقأع

 اهقاذا يا .. ,عوبا. نمابل هللا اهقأذاف , نآرقلا لوق كلذ

 رك نا 9 ساب ءللا هلز معئاسأ خئذلا ع رمال كلو

 روكذملا فيدال رمال وهو هلزؤ اعينسملا كرشافو اهم 2: ةاذالا

 نم -سابلب اهداصاق لبق دذأك ٠ د امضالا ىدعمب ةقادالب

 اناللا ف ف 1 هود اش قا دال قو ٠*٠ فق ايار عرف عوج ْ

 م فاذاو رصلاو نوسبلا نالف قاذ لانقيف : .ديادشلاو 2
 عونا ناسا كي لأ 6 7 ..ةباصا ىا باذيلا

 ناسفالا ىشغ ام هبش هذا وهو ةيحيرصت امهيدخا نيثزاعتسا

 لامتشال قنابللا# بدار نمت ةرعا ئوتلتز عومجا دع

 ةينكم 'ةينافلاو سابللا:ه 0 34 - اللا: عيلع قابلا

 قفل لد هد 5 داون ن ل ةشلرذ ل [ق هم 6 دأ كو ظ



 عباسلا كزجلا
 سا 6-00 مدعو وأ ىىشب اهب ارتقار اسعار 5ر امياسالا 7

 او نيقر ىلطلا رابصا ريغ رخآ رابتعاب ةر اعينسالا ن | ماما

 !اسقازقالل ٠ رد اهنارتقأ م دعاوأ عج ءجاثمل اهنارتقأ وهو ظفللاو

 د دباب ذاق , :ةافحلاو ةدرجتو ةقللط

 دلو عجب نرتقتال ىتلا.ى >> ةقلطملا 5 3 اعياسالا ال لوقت

 ههو ىا 5 اهانو ام هايل 6 ٠ ا ل ناعتسملا

 باو ةراعتسااو :ةماقالا وهو ةراعسلا : 0-0 |

 قرا قفا ةارلاو 2 لاو ٠ نيقر طلال ا ىد

 1 دج ,رنصقلا ةكباع 08 ره امىلع قوجنلا ببيبلا 4 ةد ونعم ا

 امبرا#نرداقسال ىب ملا ىه د رجلا 8 ر اكفنا اناث لوفي ش

 ناف ٠ لايثلا ىعرب ادب تيار وح هل راعتسملا نكسانو

 لجرلا وهو هل راعتبسملا ندا امه لابسلاب ىمرل ١ ركذ

 رعش :ربثك قرغو + ٠ عاجشلا

 00 مسينلا اذإ ء ءادرلار 00

 .:كتحعءويضب كشاف



 مث[

 ةوادعلل ةوطقتلا مهو ةلاحتساو , ةءاجشسلا ةلزنمب طاقتلا
 ىه ةلعلاف كلذ ىلعو٠ 0 دسالل مر ةلاحتسا ةلزئم
 يعل هر الجلاب رثلاو 6 هبقتملا نفت ةبقافلاوأردب "
 ,زاجلا ىلع ةنيرقلا ئه ةوادعلا لجال طاقتلالا زل! متس

 امو ليعفلا ف ةئرلا 8 5 يل رام ن نا ملعاو ١

 ٠ اذكب لاا تقطن وجت ٠ لفافلا ىلعوه هنم قتكا
 لا ددصال ىقيقحلا قطنلا ناف . تقطن لعاف لا"
 ويا ل ليف وطمتو لوعفملا نلف وانا هال -“

 . ىبيحا لوغفم حامشلاو , لق لوعفم لوتلاف < ج
 حامسلاو نينا ناقلعني ال نيبقيفحلا ١ آابحالاو د

 ,باذدغب مهرشبف وك ٠رورجملا ىلعوا:» ذأ 4جوجحلا "لو

 رشب نا ىلع ةفسيرق ءآبااب رورجملا بباذعزكذف :٠ مبا

 رورجم او لوعفملاو لءافلا ىنعأ عيمجا نءوأ 2 اطقم

 زاومج اذك ىلء ةيحبتلا ةنيرق 07 انلوق يف رادم انلقاامن
 د ود ٠ لاوحالل ن دأ أرقك نالوا ةديرقلا نوكست 1

 يف 2 رقلا انما ٠ نأ اديداس 9 0 يرعب م

 سستم 2 عي 9 (يوتد سم
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 فاعل ردقي لوقلا اذه ف مدهسلا نآف ٠ ىسوم ىلا هياع

 ليش هدأ يأ 1 ةيثاغلا ةثلعب اودع مهل ةنوك قو ظاقعاالا

 ىسهو ةسيئاسغلا ةلعلا قيسنوتب طاقنل الا ىلع وادعلا بلئرد 0

 ١ بقل :نوكيل ةوطقتلا بنر انشأ طاقبلالا رع انما مهأ ل

 ءال و رخ ىنعم قلتم الزكو انتداب 2 ٠ 5 دع ممل ناكف اهبا انا

 2 و

 .ذه ىتعم هد رسفي ام راعتسا يا ؛' قوكبل,هلوق ىف ليلعتلا

 18 اةميسسأا مث 3 0 ةلعلا 3 قدس ا 5-3

 ل نوعرف 0 ىطقتلاف لورق ىراعتسلاف , م ّ اعثسأ

 نوكيل قسوم اوطقنلا» مهنا ةراغتسال هجوو لييعتلا مالوه
 ةراقفلا "فاك الو ,٠ !اودع مهل راص دق وه !ذاف اني مم

 ناك لسعنلا ةيديبلا# ين كثوهش ةيأع ة ةيدرتنم يأ طاقتلالا يبت

 .بئرتذ ءاضيا يلع ةبئرؤم تناك ئنلا ىاناهلجال طاقتلالل
 ٠ عماجتا وق ظاقنعلالل قلع ةونبلاو ةرادعلا نم ةدضعاو لك
 ظ 0 يسن لا ثكلتبل 2 ئسو ةساغلا ةذه تريخم هساف

 بكرت ف ةندببا دهب ع قام هنديشت رصف و

 ةيئاغلا ةلعلا-نوكنف طاقتلال ىلع ةرنبلاو-ةوادنلا ند لك
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 لعفلا لعفلا راعتسي مثردصلا كلذ الرا ااا .راعتسلا َُك

 مهلرقك 25 ٠ ردصم دعما ار اعتساال 5 يا م قيتشملا و

 راعي : ل 0 را ثلد ىا , اذكب لاكا ت , تل

 و 7 هد 00 ّ ا وقل ا ااصيار ل

 نوكتف , قطنلل .ةلالدلا ةراعتسال اعبث قطتل لد راعتس
 ه ةلالدلاف .اهل ةيعبت لعفلا ىو ةيلصا ردصملا ىف ةراعتساا

 ا ىدعللا حاب ا و٠ _ه-د ةسسشمم قطسنلاو امنا

 رميا لاسفإلا ندم فا ديسلا كنا الرا نييبغلا
 رقي هثاف , _هييلع اله يا , اذكب مقطاف لافلا
 نال 0 سلوق :تكالذ ايمو ء؛ركذ انك عيف هيلا

 راعت او 5 داقرلاب توملا هيبشث ردقيف قرأ هنأ يقف

 ةرا 3 نوكستف ,: توفلل داقرلا ةراعتسال اهب قا دين

 95 اذأو ,ما , انين: ةيغبش لعفلا ل ةيلصا ردصنا

 زم ا ىا ”نانعم قلاعتل هبفلا رادقيف 3 رح راع اعينسملا ظفأ ظ

 يع يف فود هوو ى.ةيفرظلاك ةانعم ر 20

 قالذو ىتعمريسفت ف ءاهتنالاو ٠ ند ىلعم ريسفل

 . نآرقلا لوقو ٠ لسفلا يخف نورت اةنيكجلا مقلع زيدي

 ةظقملا ٍقريمصلاف اودع مهلا نوكبل نوعرف لآ هطقنلا



 ا

 ذا يف هيشسلا هجؤ يف دب ةدشمال ار امه هيرو ا

 اقلا ةررقتملا رو ومالا يأ قياقكاو هه ةيفوصوملل مطيع

 ,ىفالا ىناغق نود -  ةليص اا ص ل مم كلوقك

 أوف 8 ةررقدم ريغ ةروجتم اهنوكأ اهم ةةعشملا كثرافصلاو

 فورا نودو ابيل ةضورع ذأ اهموءقم ف نامزلا لوخد

 3 ٠ قوذدهمف لساب عاوعش وما ف .قوسموسملا ايآو

 5-5 ا 0 هيلع 5

 : مدهالا دوصقتللا ند لعق 0 أ لساب عاجش لجر

 الوالك نس للا كرفلا ا ذهو + يالا نشف ال تاذلإب
 دال ةنل الكو ناكملاو: ناعزلا ف ادن لوانسم ريغ لالا نال

 هما" اهلوانسيف قافعلا لوقل ا اماو 8 ةديفوصوملل راض

 : 37 ا

 ذأ مهالا دوض.ةملا وه ام ىف ةنسشتلا ربقعب نأ ىخبينيف

 سفن ىلع لادلا ظفللا ركذي نا بجول كلذ ددصتي مل
 ذآ دعت اهعيلشا ف ةراعشال نوكلت ردييعو ثاذلا

 | دلال لاق ءلط قعد لؤيمملا انزع لسفلا قرر اهيسدالاف
 ونعم هب قامت ايل ىا ةاطنعم قيلعسلا ىف: نورمكا يفو

 يرض قاب م وأ 0 راعتسملا ظ_فللا نآك :اذاف قورزمحا

 ددعملا ىةعفب هل زاعنتشملا نم ردصأا 32 هيسشلا ر دقي



 عما

 2ع ةرجلا

 راعتسملا ظفللا رابتعاو ةراعتنسالا يف ظ

 يلضا ... نايسفو امييللا طيللا رابسضاب ةراعتسالا ى | ماع
 ] كلل ررغص ١ فانف *  ة

 راعشمملا ظفللا ناك اذا ىبه ةيلضالك ةراعتسالك الرا لوقا
 تاذشلا ١ نمفين: ىلع كدب ينم ونون ااذبلل سجل

 فصورابتعأ ريغ نم نيريثك ىلغ قدصت نال ةككابا
 نياك ىف 7 0 عاجشلا لذ لل ريجديلا اذا ناك فقاضو 0

 برضللريعتنسا اذا د لثيقك ىنعمل ر ,سج مسأ ظفللا

 نك وحلا ل لشق 6 مسأ دسلل دفذرف 1

 نا لاو ل ::تارذ, انارالا ب راه هاهي ردا

 راعتسملا ظفللا ناك اذا .ىيه ةيعبتلا ةزاعتسالل ًانيناث لوقت:
 قش انفو لهفلاك ٠ ىلنغملو | رقما ديل ر سج مسأ

 لدعفاو ةهبشنملا ةفصلاو لوعفملا مس او كعافلا نحب

 نركاكويوا 076 َّ بالو ناكل ناكل جاو نا ولا و او ليضف ئ

 دوتعت ةراعتنسالا 7 1 ةرعبل كتبنا 0 ةدركا ْ

 نبيا وح 1

2 



 را

 رلقع عماجلاو نينيلقع:نافرطلا نوكي دق ًاعبار لوقن
 تسملأو داقرلا هنم راعتشملاف , اندقرم نم انشعب 0 وجت

 د يقع عيفتجاو لغفلا زوهظ مدع عماجكاو ”- هل

 كالو ةلقارعلا انم زاتسلا# اردت ناينبلا نمانآ
 و ىلاقع وهو بارغال اههعماجو نايلقع 2 فال 7
 ا 0 مدقنت امك القت الا وكف

 :ددحا ىا نيفلتكم» ' نافرطلا نوكي دق كيفان لوقت“

 :ماضكاف هنم 20 و» ىسكاو . ىلقص رخالاو ْئ

 م ىأ٠ هدر نم روت ىلع ويف ونعت ٠ يلق الا نول

 نئدهلا هل هل راعتسسلاو ىشح وقوروتلا هنف راعشسإاف 3

 جوانا نابل انفو ثولطلا ىلا لصوتلا عما
 ! وعل نيف نافرطلا ن وكم دق دان 2

 اردق ونصت ٠ ىإدقع عماجاف لبق ام سكم وهو ذل راغنتسلا
 دامثو , ءآللا عفدرا امل ىا , ءآملا يل انتا أ نآرتلا
 هلراعتسلا ناف ةنيفسلا يف ئا : ةيراجا ىق مكانلمح
 تامجاو زيكحملا ه م اىتسملاو ٠ ىسح وهو ءاملا ةرثك

 وبلا ىف ةدمبف ٠ 5 نايلقع امو طرفملا ءالقتتسالا

 دنقلا 4 عما نا كيار دقو ؛ اهركذ مدق.:ملا ماسقأ

 77 انضانوف نوكي ”الو لكقعزه عبارلاو قلاثلاو قانلا



 م 1
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 7 عما أو نييسعلا نافرطلا 0 دق ل أ : 5

 راعتسملاو , ةرقبلا دلو يم راعتسملاف ٠ ليغ ممل جرخاف

 0 , نتا فعلت قب راعلاب :ةفلكويجللا ناريكلا|
 ٠ رو اة لأ ىلع ِث 0 ناويكأا ككلذ ناك دا لكنا

 3-0 أ ٠ 1 طلاب نع ع عيدا

 , ىلع ةقاجناو: نيقيتخلا نافرطلا ن دوكت بق ًايناث لوقا

 مكبواق يف مس در اا رامبل , 2 ولقي بسك ) 0

 امدو ةيابكلااا دل راسبلا 6-5 هذم.راعتسملاف ١ نادل

 1 ارثراقبت مسرلا ن اك دذا ريرقبلا تاكل : راقب

 ا يلقع وهو ةيانك

 فلتضم عماملاو نينيسح نافرطلا ن وكي دق لاق لوقثا

 ة 20 ثيأر ارقكاا يقع ةهضعنو ائسح هش
 ىناشلا مهاتو ةعاطظلا نسج 3 سيشل 0 د ٍْ

 نايسح ادد 5 ناسالا ه 4 06 ضو سمشبلا نيم زامبيا

 و قع م.ضكلو معلطلا و وهو 2 ةهضعب عاج

 مسقلا اذه لمدأ دقف َح امفملا كحاص اماو؛ ناشن مرق من

 0 دخلا ف 00 انراعتسا ةةيقكا يف هنالو روعوقو ةر٠

 هت ةركذ مدقث ١ ام ف : لخديف لكم ئرهإلا قرا



0 
 انلاحر ئراهملا مهد (1) تل تي

 | وه نم هداقلاو ظنو هل مو

 رآ انعهحسو ا تكيايف 5 نم انغرف ا 0

 عام اجد

 .دلا نايل لاحرلا اندفع عادولا للا د كيب 2 0

 ,نييرياسلا ةأادغلا ف 4 نورتاسلا رطب مو انلعتراو

 هدلا ثتذحاد كلن داحالا ى انذحا لاجعمسالل حاورلا

 ع 3 ٠ ريسلا ةدو سس 0

00 

 .ماجاو هل راعتسملاو هنم راعتسملا رابتعاب 5-6
 ك0 1707

 راعتسملاو 0 راعش5شملا رابتعاب ٌ اعياسالا ن ملعأ

 مل راعشسلاو مثم راعشتسما نال كارا 0 عنا 2
 و

 سلو يح هضم راعتسملا و ناياقع 1 . نايسح

 الو 0 ماسقا ةعبرأ ةْذِْف ٠ يس 0 ٠ ىلقع

 01 باب يف تفرع - ا! ايلقد الأ 0 ال بالا ةنالثلا

 اذ , ماسقا ةثالث مسقني لوالل مسقلاو ٠ ىفاثلا جلا
 - طيضعب 5--: ّ ها 1 ييدح 8 هيف 3 ا

 كغ: ببهتسسكتغ 1 0 للا

 'رهلا ع هم وانها دوست مهدلا ةبيشاد )00

 اضق نا و ,اديدح 32 ةرهم ىل !| ةيوسنملا خد انلا



 ث' 7

 .اياطلاخخ لبالنطقاوس_ سلا )ا
 0 هيف عسأو ءالا كسلا وي تالاف جيابأل

 رد بانا ةعقاولا راطمال/ن اليس ر اعتسا هنا 1 ةقيق

 تا ىنيدلا ب معرسلا مياغ 2 ايد د لب

 رهاظ اهيف 0 ىا اهيف عماجلا روهظل ةلذعبم تناك

 متيارغلاو بفطللا ةدافإ يدا وريم نق كل 0
 نوض يطامالل ىلإ يملا سلوق يصب للا انا

 قانعأ وا ىيطملا تلاسٍلفي مو. ..ىطملا ىانعا وا يلا هي
 ايكح لواط ميسا 20 اذهل 8

 ءاملادىا مند 5 أمك 5 نعل ىدح كلل نم َك ١

 لا ند كل لد اهجرخا يا 0 ةءارق ةراعتسالا 3

 وطبلاو 0 نال رين يملا قش , قانعالا لخداو ٠ ةبارغلا

 بيسلاه 7 قاسعالا يف انلاغ ناروظي يلب 8 '

 رعش 3 هليق لوش ةزعر ا



 قي

 اف نبل عسابل من او مكل سان ندا قارفلا لوف رع
 مط ضرع ىنوص»د جاوزالا نم الك نال جاوزالا س اللا

 عللدب نوصلاف ,؛ _ةبحاص عا مدلج نزل نسابللا نوصي امك

 دهن 5 نصي رعاشلا لوقو هأا و ضماغ ع عماج

 رس سودبرق فى ةنأنع ىقلاو ةنع لزذ اذا هناو بوم

 رعش « ميلا دوعي نا ىلا هناكم ف

 2 4 د انعم ةسوب رق ىبنحا 0

 الا فارصنا ىلا ميكشلا فكلع

 بفهلف ربط خرا عمج نا وهو ءآبتحالا ن ,م ىبتحاف

 شيلا ميكشلاو ٠ ةهخضم ىأ ةكلعَو هرب وأن بوثب

 لاب داراو . شرفلا مف يف ةصرتعملا الا ةدبدح

 برق نم هعقوم ىف نانعلا عؤقو ةعش ةيهتدن أخ هشتقن

 كلا عوقو ةممسجد سرفغلا م ذ ىبناج ىلا اة جرسلا

 ةرنمط ىبقاج ىلا ادثمم ىبتعملا ةبكر نم هعقوم

 ايف برسلالئوبزق' ف نانعلا عوقول ءابتحال راعتساف
 حرصت دقو + 21 ميشلا ةتارغل .ةبنيرغ ةراعتسالا

 « رعاشلا لوق ىف انيك ةيارغلا.ىلآ اهجرخ# اهنا ةلاثعملا

 1 انيديدب "كس داحالا 00 انذخا



 1 ظ

 ىف ريشللا نمت دق ثلق ناف 81, كلذ وجنو للم
 كلذ يب نكل ةءاجعشنلا عوضوم دشالا نا. ىلع ةغالبلا رازإ

 9 راعتسالا نأ مولعم ٠ اهدحو ةؤاجشل] ةصوصغما تي

 لخاد [ ياا ايبا هدحو لجرلا ال :عاجتشلا لجولاا

 مالك نيم اقل لق رزلزنهنفا قرم ءايق: أذها ىلقو نيفرطلا

 ككلذل عوضم دسالا نأل امش روع زووم :
 ردا 1338, هلل وبما ا ا روما د
 نا فصوب دّيملا لجارلا وفا ةلازاعتسالا'اساو». للا
 ماو ءايودعبم طولا عحومجملا ال ةءانئشلاو ىفوثع»

 وه هلرااعتململا' اكول هذا ىلا 0 دّدقلا نيب قا
 موءنفم يف لةاد ريغ غ عماجتا نا يهب اضيا عونا

 يننعا هنم راعتسملا لا موهفم يف :.لخاؤ ريف ةثااؤانمعام قيفر ظ

 ةراعسسالل نا مانعاو «1 . :قازاعنفلا لاق امك ٠ ذا
 0 ا

 0 يلا ايهداكا 5 نارخأ ن ..اههنق عماجما راجإ

 ادساثيار وق ارقاظ اهيف عماجكأ ن 53 م ىو 241

ٌْ 3 
 و ١

 م 00 هدم ١ 3 0 ة.صاخ "فاعلا ٠ > ٠

 ىنيذلا ا ا ملغ عاطي الف ينام اع انبيف منج ا

 ل5 - يع ٠ تالا ةقئط نع :أوعفتر /ّ ند 05 1ك

 «٠ ةدأر 0 عون 2 ا يشمل ناكل ناد ةينشلا س 1 3 8

ّ. 1 
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 دعطقوةلوق..هلثمو' ا :فيزمت لك قا قمم لك هلوقو

 ف عييضاجاف, ٠ .مهادتتشو مهانقرف هو يا نبيه ؟ضرالا ف

 .اد قيرفتلا !ذدإ ىاروهو ا |مانجالا نب لاضنالا قيزفت

 ينل عمال ع نا: ملعاو + ,51. ,!نيفرطلا موبيفش يف
 :ىوقا نوسكي قا.ةمال كيماع امك, ةشملا هنجو نع ةرابع

 ةيءاييشلاك< ةديببفم ةراجتسالا .نوكلنل هاو همم راغتمملا

 .قيوفعلا .ىأ .عامتجالا .ةلاز انني دج :قجرلل دسالا 0

 اطقلاو قيرفغلا ىف قبرفتلا ناف نيروكذملا ن لاغلا

 :ذلخ ادرةيمامكا ناك. اهنإو_ئوقاو. ذنغا امهيف 'نيزوكذملا
 ذه ةثممهقي ادهذم كداحاو لك زكذ اذا دنال نيفرطلا“:موهف»

 اعلا يك مهفي لولب ف ؛قيرفتلا "نأ اف .عماجلا

 نق هذ د ةيابامك تدد قزم ود ةلو3 ودو هنم راعتسملا

 كي 5 5 5 هدير ظايرنر وع قالا هقول

 رلنعدل للا مضخو ٠ نارشلا داع 6 55 لب
 كردتيلا عاتويف سمانا ىتافي وت ميي ولق قفار ىاخ« مهيولق
 يح دب نييفرطلا. موه. يف فيعيسربم عنلملا اذهو

 - 0 ٌُ 1 هيام دسالا :٠ مارم 5 + 0



 لش

 ثسيللا منيا ةراعتساكو ٠ لجرلاو سالك غامتجاك ًاعنبن
 امم ةويكاو وللا ناف ميانلا وازجاعلاوا لهاا ىعب
 دناعتل ميدان. تكتيهس امذأو عش ىف اهعامتجا نكم

 نم: نأ ماعاو أ .رخآلا دزص ايددجأ .نالا ىا اهيفا

 8 هو. ةيحمامتلاو ةيمكهتلا ةراعتسسالا ةيدانعلا ةراعتيم

 ىف تليعتسا ىلا الا بولا ,:رودص يف لمحتسا |

 , هيبتا باب فرس اهل .ه ضيف وأ يقيقحلا اهانعم د 5

 ةطساوب بسانعلا ةلرنمم ضقايسلا وا ذاصتلا ليزدعلا|

 . روكذللا بابلا يف هنايب ققبسام ىلع مكهت وا 7
 تريعتساعؤ و .-مهرذنا أذ ميلأ «باذعب مهرشبف

 راذبنالل هب ربخملا روس رهظي اميرابخألا م ىلا ةراش.

 ىلع اهسنج ىل لاذ داب ةزاشبلا دض نو اعيض وم يا

 كيرن + كننأأو دبا ثدار:فكلوق.اذكو:» «مجوتلا لمح

 ما ءازهتسالو .ةفارظلاو و. يجادل ةيليتسعي ىأ ملء ان!

 امهدحاا ضيا ناوسق عم ماها رابتعا» ةراعتمإلب هينا لوقف

 لسه ,ع#... نيفرطلا موههفم يف يف الخاد عمات ن نهكم ف 1

 نآف ؛ مهأسا ديتشو.ىا . . :قزمم لك مهانقزمو : 2

 0 عامتجالا ةلازا. ىا.لاص:ال/كق درفت وه رديف عمات

 .مهقزفو مهعتشف يعمم ارناك مهناف*:نيفوطلا مهم



00 

 لو لماالا ددع وه ىئذلا نسج : هلوق م ٠ نارقالا

 .اسعملا هذه وخص نوكيف ٠ لمانالا بياجسلاب دارا

 5278 اهيم دجاو همسك هوما

 عئارتلا ةزجا
 يي طا ل ايتعاب ةراعتسالا ل

 ءتشملا فا عهييفؤللا رامسإب مسقع مسقلساا .ةراعتسالا ًالوآ لوقسن ١ ٠ لوقسنا

 6 ئس ىو ةٌدفافوامهدحا نايدسق هل راعتسلاو
 ويلا عامتجاك نعيم هوعخ ىف 2 ىنيفرطاا 00

 .رقدفر نم عروس ىلع وبف ٠ ن ًارقلا لوف نيف: ضدبلاو

 «عامتجا نكي امم ئدهلاو هو هير. نمئده ىلع .ىا

 رمؤأ وست ف ةدادهلاو ءديحال عابيججلك مم 57 0 ف

 ًايهالر اعتساف. . هاني دهف ةلاض ىأ ةانيسحاف ام ناك

 قكمي امم ةدادهلاو احلل 9 ةدادلل ىقيقكا اعد ينم

 تانيا ف لانسأل تيل :ةزامتسا الو. .ىش. ىف امهعامتجا
 21٠ لالضااب تملا ىاصتا .نكميال ذا لببقلا اذه نم
 . يو 5-0 6 يت ةيعجت اهناو

 اد ننس طلاسم ناك ئتتم : ئ»و تيد



 ايف
 عجلت ا 57 ئاءامارببب 9 5 امرك يا: .اوذاعتف

 نم ددسحاو لكي اوفاعث ن ايزل ول اي نارا

 ىلا يتازيلا# دؤرلا نايلون ةور اوعي انالك لأ
 نواجلفو نوبر انوه طرشلا اذه يراوجانا ىلع _هبلالا

 ةيديرق كاوا د 8 بفنفويصملا» ةايساوب ةعاطلا ن

 ال ةنيرق عيمجا نوكي ضعبتب اهضعب ةطوجرم يشم /
 : رعش م ىرتعجأا لونك اهنف دخاو+ب

 اهب. ينكحني: _هلبصف .نم حةبقعاب
 ربمي احس نيجنارقالا نيوؤا: نع اج

 نازودجو ,ةقعاسص بر و .ئا..«يةقعاصو ةلوقف

 ىيس لصن يا.هلصن نذهاوقي..نفوصوم ل دتبم نذل
 اهب يف ايعابلاو فاعف تو ١ يفكتي, ةلوق. ةربخنو ٠ جود“

 يلا ير ةلمافا فا بمياكتسي نيت ,هلوقويم ةيديم
 ا امله مضاف: . بيمادعس ايانطعلا مومعو امركلاب ف. :

 ,.-ة.قعاصر ان كانه ناركذ فجومم:لئاثالا بياحب
 نبينا يريابسلا: لج ايي سايح الاس نيوحاونا و 8
 بوح يف. ناربقالا .سوور ىلع.قيصخلا لقافالل اهب د

 يف ةمثملالا ىئانغلا هذه :عيمجا نم وظف ٠ .اهب 7

 نورا ىلع ةنلوق منك ٠ يوغمس :لاليشلا نم ءةيقع انصو هل



 دل

 كصوت وهاك د دسا - عج امك. ٠ زيغرحا"وا 0 2

 دواعلا1ذهبف قفراعتمزبف وأ 5 اعينعا ناك“ *اوس عاجشلل

 ةاح راهو »دوبتعتللا فراعشنملا درقللا ال امن متاح نوك

 .هاوهو قراغملارتغلا درفللو ٠ ” ىقيقنا فا ضوصمخلا

 اذ« ةنيرقلاو ٠ مازكلا شدج لوادنا نوكيف منكلاب توسل“
 سي د ياخ ذل: مونيا ظدفتل' نكذ ئه انه هةراعتسا

 1 ق1 كعأو ملعاو اهمال بنا نعت اهنا خف قرع ىنأ كميمال

 لع ًاميلا# اههدخأ نيبجوو :تذكلا نع قرتفا ةراعبسالا

 قالبخ“«ةدازا ئاءا ةورقلا ابردمت ىاثلاوروكذلا :ليواتلا

 نكمل يفغلش 59 اذدع جوني كو «رسهاتطلا

 110 وس تلافي س زيه يوسع و
 ظ ل741 انسعتشلاو ار مدلدع او 101, رسهاتطتلا
 وهلا دارا نم«ةنعناق ةسيرق نم د نبال راج اهنوكك
 اؤانيك .: تضاوءزخا اما:ةنيرقلا «ذهو . نقلل هل“ عوضوم ا

 قولا اهو دطتاووما ةنّؤفلاف + قمري ادا تيار كلاوق
 00 لك نكي مادا .نازما وأ * قبس امك
 | 0 ةويييس رش راس درع

 ةظيايحسو.-. ني < لع ؛ اناس 06 دنعلا أوف ههنا
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 الامعتسا ادم عاجشللا لجرلا يف دسال:لامعتسا ومع» ةبشنل

 الم هيشبملا ىلع قلطت مل اهنال ادلق اهنا هلا :شنعضو انه 34

 تناك امل :تالذك نكشف ملول اهناكروكنملا ءاعدالا ذب

 مالعالا تناكل ةراعتسا ناك ول مسالكل قت درجم نال ةراعتس

 نم باو ةراعتسالا ثناك اذو ةراعتسا ر كشيو ددزيك ةلوقتا

 نم .ايراع درجملا مس الا قالطا يق ةبالابعا الذا ةقيقم

 ا كناانلع وكس اك يايات ١ اناث :اث ملعاو ., هاد ةاشب

 يف هبشملا لاخدا يضتقت ةراعتسالا نأ نم م ةزكذ مدل

 وربغو اقراعشم ن-يمسق رددارفا كتم هب ةبيشنملا شن:

 ب ةيسيمجا. ياني هنال ناب قى .كلذ نكي الو كقراغ

 _ جبضتمفي سنميأو ٠ ك ارتتش الا علموا صخشتلا نم اك ع

 ةيفصو عون مدعلا: نمت !ذإ الا ...:دازفاللنلوادتو
 ريستسشمألا»:مثاحتك .ىناصوالا نم: تفضوب ييطاسب 55

 لقابو ةحامتلاب: نابحتسو .. لمخبلاب رذاحب اذكو .٠ نك
 ,ليوات ىلءةراعتسا لعجي نازوجت ,ذيديحف . ةداهفا

 , اهتانخ موعبلا كنبأو لاقيو مركلا ف متاعب صخش هيك

 ديفتتسيف ءامي رك الجر تيار قا. ميركب مثاح موا

 تالمج ليواتتلاو كفاف.ةفصلا نم ةيسا نيديحم ملل

 دويعملا لجرلا كلذ: ناك . *اوسإ مكلل عوضو# هناك انهت



 يو

 - عاجشلا لجزلا ىتعا هبشملا ال نموصخملا عبسلا
 يوم . في هبشنملا نم معا

 5555 و يبيح ةغللا ةنأ نيس اعلق مولعم

 ,ربص مالكلا اذهو هل عضو ام ريغ يف الامعتسا هبشملا ىف
 واع راب ال هو 37 ظفل 9 اذا هنا ىف

 | موق و خرم وو 0 ل و نانا 0

 .دعاب ال 4م وهع رابتعاب ةلامعتسا ن الان مجكو ام ف

 اادانتكو قبو لم برا اك قو دق لكل هطوصخ

 كتنلقف دوم ةتمعطاو 985 0 29 لاق

 3 لاف“ م 0 يساو ايلوق 9اوخا

 .لؤبضلا نا قنعبب (نعمب ىلقع راجم 8 عع اهنا ليقو

 4 هبشملا سنج يف و اعتاد دعب الإ ةبشملا ىلع

 لام عتسا ناك دسالا دارفا ند [ذرف عاجشلا لجرلا لعج

 يف ةراعتتسال لامعتسا ناك ىجأ., هل تعضو ام يف ,ذينيح



 اللا

 «ققحتل ةيقيفستلاب: ليش دق ةزامتنال أ ياصقاسكلودقتل
 امهيذننو ع يذلا ى دعما 2 يل الغ وا ا اهات

 انيلعلا اعلم دعجلا :قللذ نوك ناو ٠ هيف ىه ثامعتم

 هلت نع لقتف دق.طظفللا :ن را لاقيف:لقعلاو «نسكا ةطس

 ةغلابملل ف ار اءالك ينس: ىلع وفيا اذهل ًاينيل لوب كب

 رس رويششاا نزاطتتل ,ويزراسرالا قادوا نمأ
 سكاف , »أ , امهفرعتسو اهنع ىودكسملا تيوسمأ

 | 255 ملط. نبا :وبتربهز“ن:
 ,فذقم ع :البسلا: ىكاش هددسأ ىئ

 ماقسا م نافل ابا شلاقول# نيك هبط ب
 عوفيمت» 3 اود عاجشلا لان بمول ياورد 3 ْ

 ! نآرفلا لوك وق 5 5 هايد يقابسو

 5 ..نفما وني بلو ييجي لاتينا اند
 8 الفا ايذانو © تا الدانم ققهجم# برا اذ

 ةراصتس_سالل نأ يف تاكا مهنانالو 7 ١ ميله او+ ظ

 ظفلللا تا ىلا وهما :بنلمذاقبا وب نافل ما تود

 عبرا هر ي:لسبا فلا عرووسج مرقاوو اجسزاعت
 بسياك ةراعتيسالا “نا كللذ نلء ليلدلاو.ةنبانمملا ةقالع

 عا ردب مبعصلل ةعوتضوم ىدري اًذسا تيار كلوق ين



 هلك

 ب يف "بادب نيب اقلطمإ يارا اذ اذا

 اعتالا ١ نينا 7 8 34 ءلسرزاجم روديبعلا ىلا

 رابع وا نيالا ٠ هبشللا نجع رام ديا ديز

 .تعبر اعتسلاو هلرانعتشسملا وا اههل َلاَقُبَو «اهب ةيشملا ن

 رعةراسع ةعاجشلا وهو راعتسملا ن ناكو ٠ .اضيا نارك د

 ٍِق ىا اهيفركذي ل ههنا زاد .٠ عماجتا دل لاف ةيقنلا هجو

 لفل اعتتسملابر هب :دازيو هله وافحنيملا الإ كفالذ.نب ةر اعتتشالا

 28 ديرسف ٠ هلاينلا نئمرد [دلخلا كير كلر نايك

 ظ .ةةركذ ىوطمو .كورتم لجرلا وهو هل راعتشمملا ناف.و ليش

 لبسي لوازم .زركجذم دسالوجو ةقمازاحدسلاو
 «لابنلاب ىمرلاركذ راجلا اذه ىلع ةضرقلاو هل عضو |م ريغ ه0

 نارك عما «(صوصيخملا يم خوي ووضيجا قدرلا نال

 ايمزيف ابهت دتسالاب دارملا نا ىلع لد بكلذلف 5 فما

 كبار ليقاذا امهىالجب عحاجشلا دانا وهو هل عضو

 حنوكي امك منع نوكي ئشمملا نال ٠ ٠ نشمي اننا

 اب ويسانيا ئه زانجملا اذيم سهالفووا *:ارطوغ ندم

 0 ايم دبا أو و ار .ةنايعمماب لياةيضر طا



١ 

 عمامجاو نيفرطلاو ةراعتسالل ماكحا يف

 امك ممدجلا:ظفللا يه .ةراعتسالا:الو 1! لوقا 00

 وحب ادسا ثيار كلاوق يف دساكب ىلفصالك ادعي

 ىلع ىبنعا ملكتملا لعف ىلع ةزاعتنسالا ظفلا ئلطي ام اربثك

 اعيتسالا ىنوكن ,ذيخيحو هد هيفتملا 2 هيشملا مسأ لامعتم 1

 .انيو ماكتملا نوكيو قاقتشالا هنه سصيق ردصملا ئينع»

 عار افتوب هد ةيشنملا ىدعم او «.ةراههانم و .ةد هيشيملا ظف

 سايل ةلزتوب رمد هيشنملا ظفلف. و هل أر راغتسم هبشملا_ى

 تمل ٠ ايديا خا لاقي راو هيما ديول دبا ميشملا نمي ةيراع

 ىن ةءايشلاك رودي ظفللا ريعتسا ىذلا ىا روب راعي

 ىهد ةراعتسالا نا. لصاحلاف د١1 عاججشلا لجرلل دسالا ةراعتب
 هتقالع ناف لسرملا .زاج زاجملا ىالخب ةهباشملا هتقاله تداك

 دجإو / طظفللا ن | ملعاو وو قبس ام ف تملع امك ةهياشملار

 ادي ايي يتابع نازوجي دجاولا ىنعملا لأ ةبسنل

 ةنش ىلو. .قلطا اذا ليا ةفشوهوزرفشملا وهف نيرابتم

 ةراعتسا و ٠ ىلاقلطلا ىلع ديفا ىالطا هنا ديزا ناو



 ف

 هجم ىنهذ اما موزللاو ٠ ئيزاجملا روصت ئقيقحلا ىنعلا

 ١١ انعا تنسخ و عقاولا بسحب وأ ةداعلا بسعب

 .دنم اجراخا وا دبعلل بقرلاك رخال اج امهدخا نوكي
 انكاك رخال ين امهدجا لوصتح# نوكي دق 00

 21116 وأ رخالل امهدحا ة ةييسش وأ , لحأاو

 رع لمتشي ىكلد عيمجف ٠ : رخال اطرش ”انهدحا نوكي

 0 لجلا خيلع زج فالظ! ف َّط هج !ةيمأو , موز

 جوف ال ناسا“ ن انه الح سارلاو ني لحال عزا

 افالم قلع اهقالللا قيال ةثاف كيلا :قالعم امهنودب
 نأ كثيح ندم .سيلف ةقيدرلا لع نّيعلا قالطا ايفاو

 ,ودعملا اذهو ”:بيقر هلأ :كليح نس لب ْن انا ةمبرلا

 007 نا ناي مكاو وأ و نيعلا نودب قفقحتي ال يف

 رام ”نهذلا: لاقدنا قرب ملاعم الف تقالع كتف نيبشللا

 ذه يف موزللا ئدعم واع: قهنو ٠ تاما رخآالا ىلا ادلوعا

 7 او قانا ٠ ىازاتفتلا هلاق امك ماقملا



 سر
 9 ديفنال اهرثكا لذ هقالعلا عاوذا ضعبو ٠ مزاللا«ىل

 ردجأوب موزللا اهغيمج ىفاربسسي» تالق ١ ؛, كلذ: نيك

 ب ىف كتيفل .كلوق» ىف: افا" رهاظف ب 7

 ال ؛ جعاجشلا ىلا دال نع نعشلا: لافسفا + ادنن
 ىلع دلاه. زادي ا” عادجشل] راعتس: اهنا كفل

 مدشملا قاضوا ضخا٠ود امثا: هشلا هج نال صوص

 اماو“ لاسم ال مذيل لد متلو نخ نهذنلالفشسسيف نإ

 ضعب ةركذ مالك ةارياب :موزللا ىا:قبهظيف ةراعتشالا ربغأب
 ,هل عضو"ام از غ ىلع قلطا اذاةظفللا"نا:وهوا نيرخاشا

 ىععلاب رو فصعي امم ربغلا كلا نوكر نانام
 رابثعاب 55 | 520 ,قحال وا قداس نامز هلا عوضو

 فصني [مم وأ ٠ ريصد وا لوؤو انف زاهتغاو وأ © ناك 1

 ,' تقفز ئعلا رمتخلال ”ركسلاك ةوقلاف»ز اهتغاوبق ةوقل
 ةاذجحاب قيقا يعلاب ىصي:اهع ريا !اعللذناك اذ
 ىقيقكلا ىنعلا نم لقشتب نهذلادليرابطللاو اةهفيقحلاب 1
 ملا ناو ئراجللا« وهون ريغلا كلذ لا قااةلمجكا قرح

 ظفللاو ديرت نا دب الف ةرثلاب الو لعفلاب ل“ هنا تفشي

 ندذلا لقعتت ىنغم أ“ 5 انفال يقيفحلا ةانعإ ام 0

 روصت نم مزلي“ نا طرتشي الو +" ةلمجك! يف هيلا ى
1 
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 ذهبا 3 5 10 5 3

 | دس كوالا عومساا لاقف ف ةبقرلا و نيركلا

 ,ققدعلا هو .ةبقؤلاب هل ةعوضوملا.نوقيقكا : ىتعملا :ةدارا عبمن

 ةروكذملا_ عاونالل نم .كتاسيالا].ةيقب ثكلذ ىلع سقو

 نون ام نعت 17 - فدتص ,ةقالعلا 559 0 خابت هزم 8

 كش فدل عوج 0 0 دحا 7

 ظ نثك|» 59 #57 نع اضل الاقي ةلمدتلا داع نبلا

 ا يهاقفلماوب هي ومعب 8 يف و يد»و

 قالعلا عاوننا نيمو هنافا اب ةردقلابجيحلا غ ميروصلا

 هذيلا. دوزملا:حيدوتةدازملا ىلع .ةيوارلا ىالطا يف ةرواجلا
 ؛ةيوارلاو .هارفسللب نذقنملا ماعطلا ى..:دازلا ةيف لعج»

 وك د ةقالعلاف:,, ةدازملا لمحت .ىذلا ريغبال ميسا لصالا

 اجدع 1 , .ةرواجملا ةقالغ. يف, +. ةداؤملل لباخ:ريعبلا

 راما نما لايقل نا عو اجلا نيم نا ًافنآ ركذ دق يرلق



 مسرب

 هيدان لها ىل.» هذان عديل وحن ٠ ردلحم شاب ىش
 ٠ لسرم زاجم اذه ين ساجملا وهو لهالل كح ىداعل

 ا تساوووباب نا مساب ىشلا ىدسُي نا اننماك

 نسينل اءانياوان ةيرازلل لوكا رسب :١» ورقلة ملل ال
 ل يف. نا هللا ةمحر ىفف مههوجو تسي '

 ,”لسرم زاجم انه .ةمحرلابف ,ةمحرلا انيق دي ىكثا

 .رانلا باحضا تيما باهصا ئدانو موق هلو ١
 8 لسرم واجب انهو انلاف ايف فاسو ابااوزلا مج 1

 ىل لعجاو وم« همعلا م | وعلا وياي ىف اعلا
 100 اركذ 2 لعجاو :ى نيرخالا ىف ان ناس

 ميو يلو لوم و ا كلا ةلإل مما. ناسالا

 7 : 7-0 هسا او هد و

 سهنال ًَ . ال اف ستنال ؛ م 5

 قاعي نايا هير هزار 1 هرم 8

 نس تصاب“ رمخلل ةاوعفم رمخلا ةروش 000
 ةعسبل ١ نوات ةريخالا عاونالا لو يف ةقالعلاف , 5 4



 سم
 هند كيل نال يف خيب اجا عنج لعج هناك . ةغلابملا

 يعونلا يفةقالعلاو ٠ ةليسوع زاجم انهعب اصالاف ٠ امي

 ,0 يفت لهو يييضتلا تبيح نم ئه. عني روكذللا
 ال1 يي ناايبلاث »أ ةقيلكتلا ىنافلا قو: ةيثرما
 ديس قوذلا +تابنبلا» ىا:ثيغلا انّيعر ومع .هيبس مساب

 .تابنلا يزاجملاو رطل ىقيقكتا ثيفلا ىبعمف . ثيفلا
 هللا ىمسي نا عبار ناه) . لايرعر اهعانم ىرفلاف
 انهقا ىا:انايننء ارنا ترطسس اومن وو جبت بل
 ؛هار, .:لسرم زاجم انه: تابنلاف طع بيس تابنلا نوكل
 اب نيا ةديلع: ناكام مساب عوشلا ىمسي نا ًاسماخ
 58 ت., . ىصاملا نانمزلا ف ريل _عوه ناك .ىذلا عشا

 دبق !يماسي اونناك نيذلا:يا ..مهلاونما ىّساتبلا اوثاو

 ولبلا دعبو 939 وسبل نوثوي اك مهنال.٠. كلذ
 | يل ٠ مشيال ذ ذا ىماسي ةديمست مهيلع قلطيال

 3 يوان ف اش اعلم قطايف راج انه ئماثي' ظفلف
 كلذ رديلا ريصي ام. مساب ىلا ديلا لوؤي.ام مساب ىشلا

 :ارمخ رصعا فارا .ىناوحن ٠ لبقدسملا .نامزلا ٍف عشا
 ا رايس عا يمال لامعا, ىلا ويست د اريصعا 3
 دي قانا اش: لشن زاجعدادح ًاريخف ٠ اريح



 محم : : :

 زاجملا ناكف اك 8 ر» قزاججملا:ظفشلا نار هاظ
 و 2 .ةققحا نم قكيشر

 يجسد هيحشلا

 ةريثك ةنييتلا يطال قلع عاودأ. ايناف لوقت

 نقلل ةيمسنا ىف ناف ٠ رتعزج#مساب ىلا ومس ناقل
 م عوسضوملا ظفللا ١١ قالطاوهو الم, اراجم رةعزج ممم

 يدا نمو وجت, ةنلك وشلل :ثكسلذ .ىلغ نوما

 د نومؤم دبع فا ٠ رةدموم ةسبقر ريرعتف اله

 2 تق :لتووم زاضج# ىءهودبعلا نما زج ةسبق

 ةيبرلا ىف لمعتست امدسع نفؤوعملا وضعلا ىو .ق#

 «هنم ءزج .ىنيعلا نأ. ىهق ف كيرلا معلا بو ْ

 لجزلا نوك يف ةدوصقملا -ىه» كثناك امل' نقلا وول كلا

 اهنودن ادي نغيال 58 ايصال لم نيود 53

 ءركلا ىف كيب الف كلذلو هلك صيشلا اهناك :نيعلا ثو

 صاصتشا بيؤس.د نوكي نأ نعي لالا اع َ

 زاجم ,ذينيس نه نيعلاف لكلاب د دضق يذلا ى

 سكعي وهف هلك مساب مهاوي ىلنأ ناو 50 3

 . هبناذآ ايف يواكب واعي .٠ نآرقلا لوفك. ٠ .لا
 ىدو ةلمنأ ؛عمج لماضالاف 6 لا مهلمامنإ» ؛نولعجل

 ةئم صضرغغلاو , كت هرج ةلهنالاف . عيضال ء

 ظ



 سن
 ١' , ىراجكلاو ىقينكا ئينعملا ىلا ةراشأ نيئفرعملا نم
 ٠ هلامعتنسا ةهحصلا ةقالعلا ثناك نا لشرم زاجلاو

 : الاو , ىقيقحلاو ىزاجملا ىنعملا نيب ةهباشملا ريف
 ش #ع5أ و, اداب واتسب ةراعتسا

 لسرملا زاجملا ةقالع يف

 :ة-قالعلا ثداك اموه لسرلاز اعلا ل أ ليف

 دوم ديلا .نافيم ةمعنلا ين ديلاك , دقن امك ةيباشملا
 : لوجتسف ار وضعلا. ىأ ة.صوصخلملا ةحراجلل

 ,» نكلو , ئزاجملا ةمعملا:ىددم ىلا. :ىقيقكا اهانعم

 '”  كنيدبلا نه يااا ردصتا ناةمسلان
 ةورعسملا وضعلا ىب محايد دفبلل ع عوج اف 0

 ف ةسلاربلت اههعب انضر او وب ةمعبلل ةيادافلا ةلملا ةلزنمب
 | ند دب الف اذه عمو ٠ اهل ةيروصلا ةلعلا ةلزنمب

 درتك يا ىدنع ,نالف, ىدايا .ثرثك لثم ٠ معلا ىلا

 ةقالعلا ىد ةييروصلا ةلعلاف ف كلذ ومنو داع ةيحن

 3| لسرملاب زايجلا نيدصوي اخ اوامنزوا .: اهليسيتتو قاسم

 ريشا رعشد هنال لوعفملا مسسأ ةغيصب لسرملا زاجملا هل يلاقي



 ل ١
 ناك ناءاسيعسماو الذ ةقيقحا اماف.. ةلقاثب نعني ال ان
 . ةيعرشف عراشلا ناك ناو. ةلوغل يهف.ةغللا عضاووب

 عضاولا ىلا بس ىه ةلمجلابو:« ةّصاخ ول ةماع ةيفرعف
 بطاختلا عقو دب ىنذلا جالطصالا نالف ناجملا.اماونءإ

 الواو كلذ يف هل عضو اهريش يف 000 ظفللا انا

 نكرر , ىوغل زا اجملاف ةغللا جالطسا وه نكي
 . ٌساسخ 2 ابدا قر الإ ٠ ىعرشخ ع غلا 2ك

 ايس تدع با لولا يو ةيوهل بح ىو

 تلاخملا 6-52 اذإ ىنغا ٠ ءاعدلاو ةدايعلل. مةواضإ

 ريدر ةداجلا ق فردا ظفلا قريجلا تفرح“

 لغف 0 7 ٠ 3 |يم نركب دامحلا يوب 3: ةقيقح 3

 وعلا فرعي بطاخملا ةلمعتسا اذا ىنعأ 0 .يثرداو ظبأ

 كرا كيو * 9 ؛ةقيسقمح نورك صون صنع: ظفبللا

 عسرال ئدذضفل مسادكوب ٠ 1 0 ازاهيس نورك

 لوالل ىف ةقيسضح ماعلا ن نوعا جفءايبيضانيإ ا نانا

 ظفعاد ةروكذملا ةليمالل نمركذ امف وفاعل راج

 راقركشا للك داعب رثكف أمو 1 زاجخاو ةقيقعلل ىلاشم رك ْ



 ا
 لو 1 اةينرافي ابك , هل ثعضو ؛ىذلا ىنعملا
 (ملامعتسا سضيلا اهتوذربتعملا ةقالعلا نم يزاجملا ظفأل
 4 أذ دعما يا :نيسينعملا نيب نكي ملاذا
 امك لامعتسالل و ل .ةقالع لب عضو يذلا ىنعلاو
 اف , بناتك ىلا :اريشم ؟.د سورفلا نينا هسا كلوق يف
 0 ملا دؤجو مدعل ردل اهعسأ ةحص مدع

 يدق ل عمو امريغ ين لمعتسملا ظفللا نا لصاحاف
 5 دقو :.ااطلف, نوكي دقو ؛ ةيانك نوكي دقو : ازاجم
 .ةملفءام سم لوقتااو ٠ 32 نوكلا دقو ٠ الجت

 اليردج» ىمج لوالك هل. عوضوملل نيوز ىنعم
 قفل قدح د ىقيقكلا يا لو ال ىرعللا ف معللاب يفوبف
 :١ قلونهدملا | مالطصالا فولو 9 :ىزاجلا ىأ نولنملا
 ' 7 ىلا: ءاعدلا نم لوقا ةولصلا ظفلك نسعلاب
 دقيق سدي 37 ءدانلا يب دضيبا يع

 نو يصرشو ينل زامل دفعا عزم لك انياب لوقت ١

 (: يلقان ن ”دالاسلا م .صانخخا قرعلاف ؛ ماع فرعو ضاخ

 ا ىنلا قرغلاو 1 امهريغو ٍقرصلاو قوجتلاك ىوغللا ىنعألا



 نها 1
 ام ريغ يف.ةلمعيتسملا ب ةملكلا ود درغلا زاجملا الذ لون
 . مجو ىلع بطاخلا عقي .هب الطصا ددحأل
 7 ةوداكلا 0 هل ةتستتابب ةدأر 3 6 ةديرق 5

 لامعتمال 1 ةملكلا اف 1 مل ىتلا ةملكلا

 ف ماتيو ٠ ٠ دي ىتتال اك اجبت

 7 328 اء الينا ةقيقحلا نعود هل ثعضو امر

 ياللا عي ف حالطصا ف ملوقو 5 5" 0 اههريغأ

 ل لا زاجلا 00 رود اديرم كعضو -هلوقب قع“

 اذا راسل اصلا الطصأ يف هل -- 1 ١

 قا ثيعضو دق هي نأو ه مهيب بتي هيف ُ 7

 قلعتم ٠ جسصي ءجو ىلع ةلوقو , أ ' ىوغللا حالطسسا

 هل كثرعصو اه.زيغ يف ةلمعتسملا ةملكلا ىنعي ةلمعتسملا هل

 8 امك طلخلا نع دو وركلا , 506 0 4

 ةنيرق 0-5 ةمو ةقالعلا مدعل سس ,دجو ىلع

 ند نق وردعحإ ٠ ا ثكثعضو ىذلا.ى .دعملا ةدارا م

 ةدارا زاوج ب 1 كعضو أم ريغ ف ةلمعتسم اهناك ةيامن



 ا
 هل عضو اثم: لمعمشي م ىذنلا راجت قاثلاو

 00 يف دكشالاك دريغ يف الو بلطاعتلا حالطسم

 واتلاب ةعوضوسم ثناك ناو ةراعتسالل نال , 3

 ,قحتلاب عضولا الا هنم مهفي الق الطالا-دنع عضولا نكك
 ؛الدلل ظفللا نيديعثوه عضولاو :ةأ ٠ ليواتلا نود

 00 انو )01/0 ايل لادا ىإ وشتم ئدعم لع
 م لا ةددلاب ادور نسبا هيفاليزاجفملا_ىالعب هلا
 اع ةلالدلل اولا ةايخنلا نييغت نأ ىنعا . ىزاجملا

 روك امنا هلالد نذل ابعضو نوكي ال ىزاجملا ىتعم

 "1 وا نوبدعل عضو ىذلا ظفللا وهو كرعشملا اماو ٠ رةنيرقب

 ,ف بهذلاو ةرصابللا ةسادكا ىو لدي ىذلا نيعلا ظفلك

 ريينعملا نم ىلك ىلع ةلالدلل نعت دق هنال عيضولا قولداد

 ضراع ببسل نييعتلا ىلامهدخاأ ىل هل الذ مدع لب ردسفنب

 راكملا راج نم وهزاجملاو , نأ ٠ كلذ نا كارثشالا

 .هناكم تثزاج ىعتلا ةملكلا ىلا لقتف ةأدعت اذا كزوجل

 نوملكتلاابهب زاج ىعلا ىا اهب زوجملا ةملكلا وأ , نلصالا

 بكرمو درفم ناتمسق وهو, هلأ , ةردعتو ىلصالا اهناكم

 الف , حباب تاو زاجملا ىلع مالكللا يتايسو

 م ظ * كلذ رقت
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 اءزج رفح دحأ ينير اول

 .لوال وزجلا
 مم اكحاو زاجلا باب ميسقت نأ 2 1

 ,.دل عضو: ام ريغ ىلع لادلا ظنفللا ْ- زاجسلا نا 'ملغ
 , هل عضو ام ىلع .لادلا ظفللا: ىذا علا ةقيقمما ولا

 ثسيح ةكلالاو مدعلا لباقت هبش 0 وزاجملا نم
 , هل عضو ام ريغ يف ظفللا:لافعتسسا# ولع زاجل نا
 م- ١) ىاو زانجملا 007 عنضو اه ف _ةلامعتسا قلع ةقيقا

 حضلا .بشذللا وه امك ةقيقفلا هل نوكي نا ىلع نا
 لادلا عرف هل عضو اهو 5 قع لادلا نذل ةقيقتكا عرغ

 هوم 1 1 قل 5 ةلمخا ىف هلا عضو اه

 حالدطصا يف ةملكلا كلت هل ثتعضو قنعم 2000

 ةملكلا نع ةلمعتشملا ةملكلاب رزرتخاف ٠ ”بنطاختلا عقي

 ن هل تجاوب ىذنب دردطاو# .. علا

 ةقرعتشو اظاف هل عضو ام ريغ ين لمعتسا اق امهدحا ن



007 

 ذا حاتنفملا بحانص بهذمو , 2! ةلضلاو ةفصلا ىف
 5 اال ىو 400 :

 *« ىهنتنا ٠ قازاتنتلل هحرشو صيخاتلا يف

2 



 ادذكلا ١

 سد دعما مسأ رع مل هداك توج كر اعئاسأ نيش

 كيقل ف 0 هيف ,هلامعتساب ال هل ةثراعتسا ىذد أمن 7

 دسار ايف امك هلا نانقف كايثاي الو و. ادشسا مامكأ

 سو ويشتمل مشات :نانينالا أل ايضيأ:اهينبقلا ىهتنإ ١
 . . ةكراشملا ىل اء ةلالدلا. نصقي مل ذا هيبشتلا ثان 2.أن

 , , ,لثات دعب الا رهظن كريما يف نونكم هسيقشلا ِظ

 اذ 0 يبن ىعلف لثم ىع ةئدسنل ةتلأف ّى 4

 , البلا راو يف حبلا ها عن

ّ 
 5 ةأادأ د 1 ناف 0 ع 0 وك 3 1

 هبسثيم ا مس أ نوكي نآب كلذو هيلع: هقالظا نسكت الف ه.إ

 هناف..:رابهتلا :نسش دي زوز دقتالا ديزاوف د ْ

 , راها سرعتك هدوزو ال دييفلاا نيو قاقإلا قامنتلم
 ,رييغشب الا تاودالت نم عون لوخدإ ناش ا

 ضومخل برقا هيلع ةراعتسالا مسأ قالطا ناك م الكلا ةرو.
 ا فوصوم 57 وكب ناب كلذو هيف مغ ةادآ ردد

 رب نلف وق ٠ ماب هيلا ريااجلا ضو“ 00

 نسحب هناف ؛بتيغن ال سمش نآلفو ٠ ضرالل نك

 لاقي نا وك اههتروص رييغتب الأ امهبف ةوحنو ىاكلا 11



 ما
 :ء 3 7 : ماس د
 صدد فو ١ تبا 0 نشط“ ن نع اردبخ نآك نأ

 ادسا كيز ناكوحت ةصقاتلا | ناك باب بابريكا , ربخكا
 رامل نافلا لوعفللاو 0 حا اذبز نا وحل ٠ 5 كابو

 د 0 ةفضلاو !لامكاو 5 ديدن اذيز ثملع وخذ كرملع

 ابين ءالجرب ث كرررمو 5 ماش ىااذسا مدي زد تثرر»ه

 :ة ةراعتسا الل اهيبشت ىدست ةثأ يصالاف ' معاج ى ءأ

 نا تابثال عيقاوملا ةذه ف دسنالاب نايتال نال
 !ايئال ناف ٠ اذها ماديا يف ثيقل ودو لوال فالخب
 ظ ىذلا ها ثايثال سبيل ٠ نيالا وهو ا ةيشملاو

 ااءاعقاو لعفلا تابثال ءالكا + غوص وه لب رعئشل ةءاجشلا

 ودكم فسفشلا+ دضق د هن كتاشال نوكي دق يا

 الك ةضالخ اذه . .لماثو رظن دعب آلا ىنعتالريمضلا يف
 هدو ٠ نيقسقحملا عيمج هءاعو ٠ ةغالبلا رارشأ ىف هدا
 اهتم دشا:ديز وت انضرا قاغلا نأ 3 نها رم نيادلا
 ةوالتكاو. , هينيثنلا ةادا ىنذح عم هبشلا 5 ارب
 ريهاطسلا ةراعتسالاو  ةيعيشتلا ريسفلا 000 عجار ىظفل

 ب ةيشسملا مس !؟نااذا اذه حالطصالا بسحب ىا
 5 مل ناف :ربسلا كفي قرامحلا ا نضازم

 ايام قتل واد انشا ,ديزب كارو كلذك



 منام

 عارجابب 5 ,هفذد فلسا كنيح نم ةيشلا هجنو

 نان :هرفاسظن ل١ ىلا ر ظن ةئيع وه هذان ةيشملا ىلع ردد ةيب

 وشق نيلوالا نيمسقلاك امهيلع لستفلا امف ةادالا تأ

 ل ةوق الف نيريخالاك امهنع الخ امو ٠ ةوقلا ةياغ

 بقملا هي وقفز دوطلا امي ١١ هنزل
 5 قعضصلاو ةوقلا يف طسوال# وه طقف ةادالا لقدح وا 1ك

 :ىتلكت لاب :ةطسولاا زال ليني يراك نال دالي أل
 ادا ذب قال : هيشملا هجو قود نم ىوقا 5

 داردملاو ؛ رهاظلا ثلبح نم روق يكمل نيع ةبشملا سس

 وذجام فيلق 0 1 ةيدانلاو 8 ال 4

 بيسو

 قاقلاوب سنا لاك كيسح ٠ خم قفرامال ْ

 مالكلا ْف ىرْجآ اذا هنا كلذ يقف تلق , امج

 1 ويف ةانميا موش ع 1 ةلاد مةنيرق ت هدو

 ادق 5 ردم ةسبشنللا نحو ب انقدحا موب

 نأ 0 ف ف /ىللخ الو: 5 ةيسشنت ا

 هب هبشملا مساف سا لعجو اردقم وأ روك ذم هبشمملا 3
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 لال اك ديدزو- 1 ايهزحأ نانا قو ةينامثلا مامسق الك نم

 ؛اددسالاة ونحت“ ىاغلاو 3 قذح ريغ نم ةعاجعشنلا يف

 يدك دلتع كلو , طقف هيفملا ىذحب . ةءايشلا

 ,هلوالل .نيمشقلا يف نايلوالل ن راقسولاق م 81. ديو ىنع

 ؛اكرايخالا ناستترملاو. . غلاما ودق ىف ناتيواستم

 اطسوغم ةيقاملا ةعبرالاو ٠ ةسغلابملا وق مدع يف نانتيوامستم

 ةلاكفا ا ةلتي نيريخالاو نيلوالا ىنيمسشلا ن مسد :ةوقلأ يق

 ًاعذاب ملام“ قللذ نى 'هيسفعلا يف'نال ةغلابملا ةوق ٍف

 لاو ٠ دسأ ديز وتعت ىف امك ىلءالاب ىندالل قاتلا

 رفذح ن اك اتا ٠ . أ , ةغلابملا ةوق ف ديف هيبشتلارامم

 ةغلابملا قل 27 انركذ امبس هبشنملاو ةأدالاو هجولا

 ةركذد :ىالهم هيبشعلا مودع ىبضتقي هجولا ىذح نال

 ثولاب+ ىا'ردب ةيبشتلا شعب ةركذ ناف ةجولا ركذ يا
 كير ادلوق قف انهركذ هدغ ةماجشلاب هيبشتلا نيت امك
 داكنا ١ ضقي ةادالل ىذحوأ د1 1 ةءاؤظلا 8 0

 ف يضخ الكب هوغو دسأ-دي ذ ز ايوا يف 0

 [ 1 اههداشتا ال نيفرطلا :ن ب ةرداغلا ى

 اةوالكو هجولا فلولا لع 11 عن بس نرعفا همال شل

 أ ا ]15 روكذالا ءاضنتقالل امه نيذللا



 مسار ظ
 ذا دال ىالتخار ابثعاد وا .ةعاجتشلا يفي ذلاك وأ ديل

 نركحي دقو ٠ دسالا اديز ناكوا , دنمالاك قبر انلل

 «كللذ ذوربلا ذاف, ها ٠ اهضعب وأ ابلك ناكرالا ركذ رابتك

 يذحام وه ةغلابملا ةرق يف هينبشتلا بسلام ىلءا لوقت
 نانكر ةنم روك ذم هذاف ٠ دسا دياز وت , طف هثئاداو هه

 هبشملا هجوامهو نانكر هلم ىوذ#و 5 هد ةيشيملاو ةسضملا ب

 اه نو ٠ ةءارعشلا يف 0 دز ريتلاو ٠ ةأدا

 ٠ فيفا نيد دفاشتسلاو هذ أو د و فذ

 ىرج ثنيح.يا ديز نع ثيدحما ماقم ق دفا كل

 ٠ نفي كم كف لقاألانك هثعايعش نعال قر

 دحاأو نكر ىدقبو ٠ هشيم ةأدالاو ةجولإ وذا

 ام ةيثرملا هذه دعب ىلعالا مث ٠ أ ,٠ هب ةثسبملا وهو طنا

 ثنفذح انوا , دسالا؛ دياز وذ: وجو نون

 وع, فدا وأ ةءاجشلا ىف دسا ٌكيز وحن طقف هن

 ثدىدحا ماقم ىف .دسالا وحل ,: ظقف هبشللا قذخ

 ٠ طقف هيشملا 0 3 يوم ١ و

 ا : 0 ام ريل هي ل أ و 1

, 



 وكي: نأ فار طبنسالا وأ نيجهتلاو هيوشتلا وأ نييردلل

 بارغملا وأ حابقتسالا وأ وأ نامسحتس يطال ىف منآد هد ةيشْأ

 ,ذلا هيبثتلا هجو يف ا . , ضرغلا لصحتل : ةرددلاو

 , عب مس سشمملأ ناك املكو ٠ دز الف ةكرتشملا ةمييلا وه

 .كبلا ىاكابنو ةردن رثكا رثكأ ىأ ى ةخأ ديدن اوبال

 ,درملا هيبمعلا ِىل قلها كفا 5 ضرغلا ةيدانب

 :درغلا ةدافآ نع ارصاق نوكي ام وهو ىلكوبملا نالغ وه

 0 ىبتنا 0 قبس ام ف هلم رمادقو ٠ دوصقملا

 ةيئاح

 ةغلابملا يف ىعضلاو ةوقلا بس هيبشتلا ميسنل 2

 ضعبوا اهلكهناكرا ركذ رابتعاب هيبشملل لس هنا ”ةلعأ
 وقسلا تسيح ماسقا ةنايث هتئاداو ةسجوو ل

 ذينيهو أ اعطق روكذمر هد. ةبشيملا نال , .ةغلابملا تا

 ددق ىلعو٠ [نينس 'وأ اروكذم ةيشملا نو ا اما

 .هسصأل فور سعوا روك ذم اما اما هبشلادجوف روفذح وا نالرك د

 1 ةادالاف ةعبرال ريداقتلا له ىلعو ٠ ةعبرأ ١ ماسقالا

 يلتارم نوديصخا م 0 ةينامث ريصت ةفوذه# و 7” ةروك 3ع

 هراتلوقكوب ةينملا نالتخار ابتعاد امأ نوك دف هيشعلا



 0 هلاح رادقم وأ هبشملا ٍلآَح 56 يف هبشللا هج أ

 بأ ا ا 0 5-ْئ 200 دب

 مهامسم 8 ةضبلا ةجوبوف يذلا دال أو مف دوس :

 بارغلا وهو .يضاشلا ٍفو ٠ لينال ياليل نيبلا 0

 ةجووه ىذلا دا داوسلا ةدشيف رهشاو نرعأ يا. + كلذ

 ةهنوك ةيجرانلاو 7 دوسالا تروثلا وهو قال نم ةيف 3-1

 خب يشمل نال هيد يشل هيأ نيب ةيبشما بيا كلذفر رهشاو فر“:

 نأ رةرادقم ن رايب ف بمدعأاو , عنتمم لوهجلماب لريجا

 ىلا دح ىلع .تفرع ءأ هبوك عم -- ةبشملا .ن مولا

 نوسكي نا اهيناثو 0 5 ٠ صخقنا 3 دير ع ا ذجد

 نضيقإبوبلا قاحأ ىف هبشلا :ةجو ىف دوش مم هد .ةيثخ

 0 ٠ ٠ عما سلا دنع ةيشملا لاح ريرقت ةدايز: 5 +: لماعإ

 هذ درويدبكلا هجو 2 0 بشرب 4 هبشلا نو نأ م

 ”.ةلزيتاما تاني . 0 انك نيون د دولا نقلا 3

 روضخكأر دا هد هيشملا ن نأ اهعبار اروتوه] .٠ ةنيجح#

 كلذ نابي دقت او فارطتسا نصق:اذا ن جذلاب

 نوكي امىف ديال هذأ ملعأو 0 كيااقلا' ء لا



 سداسلا * ةرجلا

 ,هضرغ رابضاو _هثادا 0 هيبَشَتلا ىف
 ,رم اماو دكجوم .اهأر هذادارابتغاب ةيسشنتلا ةرللشل

 انك نكح ناكإسا 0 هيف تفذحم اموه لوالاف
 1 كلت نامعسلا وم 07 .ىهو ٠ نارقلا لوبق

 فلاذا رديعللا ةفاصاب اماورقاد اش
 رعش « رعاشبلا ل || 7 ةادال نفذ دعب

 فرخ دقو نوصفلاب كبيعت امر و
 ذل 0 كيبل يهد ْ

 .ليصالاف نيجالاك عام ىلع ييهذلاك ليصأ ىأ

 ا ةرفصلاب ىنصوي برغملا ىلا رصح رسعلا دعب ثقولا

 هذ ةادال هيف ثركذ انخاوه لسوملا ىل قاثلاو 5! هةنعنلا

 هللا ةادال ف ذبح نيم دافيسملا ديكاشلا نم .السرم
 مالك نم ةيابع د هنشملا وه ةيشنللا نارداظلا بسعا

 1 5-5 ةأنو ةييبشملا ةادا اههيف ةروكذملا, ةقب اس ةقياسلا

 ايي م هزم دوصقملا ضرغلا رابتعاب. ةويبقلا الث ليكن لوق .

 و نضرغلا ةدافاب يفاولاوه لوالاف لذ جر درب ال لوبيقم كل

 فرعا قطيع نوكي نا 1 برضا ةعبرا ىلع
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 , لذتيم برقر دنعلاو لاثعاو را لاب فشلا ةيكشت ناس

 بارغل )| 0 لاذعبالا ن - هجرخأ ناخدلا َت كمبد لاح 2ك

 هنأ ىلع عارم ر اذعلاف ءافخو قد ةدابز ىلع هلامثش“ ٍ

 كلذ ند دمحم انياب 9 ٠ ةربخ ناخدو ادعس و

 رعش « رخال لوقو 5 5 قول

 ' كرظ اذا يدحتست] ب |يعسلا ند

 اينفايم حسان يولي ل 8

 ءابكأ ثيدح نكل لذتيم باجحسلاب ىدذلا هيبشتفا|

 رمش ع رخالا لوقو ٠ أ ةدارغلا 2ك ةجرخأ ل

 ابقاوث موجنلا ليضع ستاملا

 الوفا ثابقانلل ن , مأول ' 1 ٍإ

 وهوروكذملا طرشلا ن - يي مىجتلاب مزعلا هيبشنف
 -نسشْفْلا 11 : ةبارغلا كا ع 0 نكي ملو | هلي

 8 ةيشبملا وأ ةيشبملا ديقي نأ وهو طورشمملا هييشنلا ىف

 3 1 رسكذ ايه دك 2ك _قدوجو د ٍطرسشمس ذ امهال<

 ظ 2ع 0 عم قايسب و ١ ظوللا كيما رب ديل ليَ يي

 5 0 ًانكاس ا

52 



 داع

 7 1١ ب اااه ىلك بلايه" فيكزتلا ناكياملك هنا
 غيلبلا هيبشنلاو . رثكا هليصافت نوكل دعبا .هبيشعلا ناك

 د بيرغلا ديعبلا نف يأ برضلا اذه نم نآك ام
 قيم ريغاينزغ هنوكل يا متبارغل كلذو لذتبملا بيرقلا

 ردا ىاعلا نافيا اسكانتلا ردح ةجوتسم الو عايدلا
 ب ىشلا لين نالو ٠ ةلذتبلا ىفاعملا نم نسحاو غلبا
 هد فو باقل م. وطلا سفنلا نم.ةعقومو حلا رقبلط
 ةقرو نعمل يف 108 نوكي م ىار ١) ١ئداب قروطلا

 م ناعملا ناف .ضعبلا ىلع ىاعملا نس كعيترت وأ

 ١ و 9 525 ىلع ,ناست ِءآنب نع كفسبت |ملق

 نم ىلبخا لهو ,لماتورظن ىلا جانحبف , .قباس
 #١ يقطن هللا ل1 لسمو 0 ًاجهن ىذانم اذا
 ,س ئذلاءآفنكا وف ديقدتلا فدودغملادودرملا ءآفنكا 6 :دأ

 اكذملا ىنعملا ند لاقتتنالل لالتخاو زطيلقلا :نبساتتءوم
 + فرصتي دق انا اعبر ماءاو و .. ه0)1 دوصقملا ىتغملا لل

 4 لاذبعمالا نع ةجربخي امن :لذتتلا ةيمررقلا « هيقلا

 5 ةدستإ ب ذراع هرم انيلا لوقا .٠ .ةبارغلا
 ظ ادكا ربع تقرحا نقلا ةرمح

 3 اذهل ىف ييلاذ نوهف لل
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 ندب لميا هسيلوتش 000 1
 ا اًيرثلا هيبشت نمر امك 57 زبتعت نأ اواإ
 ةادعم ةعماج ةرابع ليصفتلا ..ةفالبلار انياب ف« عيلا لا

 ادحاو ا كثناف افاصوا وأ نيفصو كلمخ 5

 ةامجكا يف كلل نأو ضعب نم اهضعب لماتلاب لصفتو ادحاو

 بنار اظن او أو دحاو  ىوش نم رثكا :ىرظنل ناتو ةجئاع

 دق هنا مث . ,ةدحأو ءةبج نم م رثكا كس كلين دخاولا نشب

 امك اهضعب. كرتثو اهضعب ذخاذ' نا اهدحبأ 00 عنف

 نع ناهدلا لزع نسيح بسهللا ف نسيقلا ءرمأ لع

 رول ىف هيدا نمزيطتش» ىلإ ياثلاوعف هكدرتجو :ىدسل

 مييشت ىف ككرابتعاك ردد هبشملا ىف اهيلطتو اهلك اهربتعت
 نوللاو رادقلاو لكصشلاو .ايهنسفنا: نسنالك دوقيبعلاب اير
 ككرابتعا مث ٠ بيرقلا .ي .ةصوصخم» ةفاهسم يف اهعامدج
 كل م ١ ثلاثلاو ,. كلذ. لثم ةحالملا دوقنعلا
 ريدستلال كنزاغ: فكيدلا ىبوييجاك قفل ةنتاج
 لاق: ”ةقرطح لك ىف رميا دام لق قررا نشندللا

 قادس ىله.ةموضوم لينصقتلا.يف ةمسقلاب كله نأ ملعا
 املا ماعاد , د١ , طبست داكنال ةقياقديف الأوز ا



 سد
 ااا داوح ري لقي ازاندل ليحتا رابعا لكك اًبلقع
 اونك .. سجل قاع دبح» م شمملا رك يا ةرركت ,ةلقث
 هالك فكىف ةأرملا نا ٠ لشال ف ك.ىف ةارم اك نتيغلاب
 ::3نلجولا يي ىضقي اعبر هيل هوافحا ىلع رركسي اج. تسيب

  اكج ايدق ٠ رلشا ببنك يف آر ىرب نأ هل قفشي الو

 ثلا هجو روهظ مدعل ابنبس لابلاب .هب هيشملا روطخ رودد

 اذوكل ميلا لقعدي امهنمو نيفرطلا عرف مبشلا هجو نال
 رافرطلا رظخي ناو. دي الف امهنيب عاتي فكر تشللا
 إ ملعاو , ميف ناكرتشي ام بلطي مث ؛ لوا لابلاب

 رم لشالت ىفك ىف ةآرملاب سمشلا هينيشش ىف ةبارغلا نأ

 قاثلاو + :دسملا هجو ىف ليصفتلا :ةرثك : امهدجأ © نيبجو

 را انيناث ملعاو ء 1 5 سا ىلع. ردع هنشمملا نو راق

 ودبل دحاو تفصو نم, رثكاب يف رظني. نا ليصفتلاب دارملا
 هدوجو فقاص وال يف ربتعي نأ ئنعمب رثكصاب.و أ :ددهو

 ف كلذ نم لك ضعبلا مدعو سعبلا درجو وا اهمدع وا

 عيمداسعب «ذخاخف زكا وا ةثالثبوا قينيش.وا: دماو ىوذ
 ةيضعب' دوجو ريثعت ىأ ٠ اصعب كرتستو نواصضوالا نم فا

 . اتم قص يفلا هما لوق ىب امكن اهصخن ضدعو
١ 

 ع /

1 



 000 ا

 عم ةرادتسالل نم .ةلصاحا ةتيهلا وه «طلوق ىف ميشألا

 هبا رطساو قارن ارشال يومن عم ةلصعملا ةعيرسلا ةكرككاو قارشألا
 ناب مهب هذاك ٠ .عاعشلا ىرب ىنح ةكررما: ف كان بيس.

 1 ودبي مد ةريادلا ببناودج نم ضيفي ىنعح طسبنا

 لأ بناوجما نم. عجري هناك ىتح ضابقبنالل ىلا عجربا
 ابسيلا نظيلل ناس ال يا افا رطل ىف رج طسلا
 كلذكو . ةنيهلا كبل تيدوم اهدجيف اههرج نيستا

 ديلا يف اهب درجرلور وي لسالا ديب تفلت ذا ما
 ةارملل ىءارلا سفن ىف عقيإل روكذملا لبصغتلا نم ةروكذ.؛
 نأ دعب لا ةيييرغلا مست الا بارطصالا همياحلا

 نم ةيبقيتلا اذهو : 70 رظنافف نوكيو لم تتقي ايلا

 لاذدب الا نيب سام َِك 5 00 ىسحلا بي تكرم لا عبد

 رودنل اثلاو 5 . عبارلا هنا يف ةبارغل

 ميشملا روضح دنع اي ندذلاب ىف. مب, مبشملا روض

 مييشت نم ثلاقلا زمنا زم امحح تبسانملا دع
 6 ذي ولهو 0 اماو.ه تيربكلا زاب ريب

 نتا نا ناك اييفي هفرللا نوكجي اقلط رةروض
 يا هيببشنل 2 نانا 4 يرعاصي ًايلايخ ابك



 ققرح

 افسخنم ريقلا ةروصكح شما ىلع رركسيال ام اروضح
 ةراندسالو ةزادتتسالا 5 ةزاجحما ,ةارلاب س هايل عمك

 ؛ةروضما ةبلاغ ةارملا" ن 0 ات ةيشلا ا يف ناف

 هولا رعاط لذتيم بيرق كلذ يف هب ةييشتلاف ًاقاظم نهذلا

 نم دعب ند ليضفتلل رركتلاو بوقلا: نم -لك ةضراعمل

 قتلا كنا ب نم لاقتالا ةقرس يئضتقي رركتشتلاو نوقلا

 هيف ليصفت“ال يليج رمان وناك هبغلا هجو ىقبيف ٠ هب

 :بسانلا بزقق' لوألا ىف: مدقت ايكيا ذنبالل اببس ريصبف
 سرانفي هلناولاا ني نبا: ناغةروكتلاو 'ىلوالل ةروضلا يف
 ف ةمبازدلا كنابسان قت ليمتلا ناك ناو ليلقلا لي تقتللا
 لقال فذلا ويف تمد رغلا ديلا : وقر دغلا 5 5

 ّ قيفدتو ركب دعب الإ 5 ةيعبملا “ليا هنيفتملا + نم ةيف

 ههجو ءآفخل ٠ ىا .ههجو روبط 6 خلدا كلذو ,ةدوعصب ىا

 نيرمال نوكي زوبطلا ايس اع ا مدعو ٠ قارلا ئداب' يف

 ىف اركاب سوعبلا ةيبقنك : ليسفتلا ةرثكل امهدحا اضيا

 زد « رعاشلا لوقف ٠ لشالل لقك
 ظ لالا دنتقك نق قاما نشفلاو

 ىذاسفااوا نسبي نساؤالبخا رددت يف نموه لهالاف
 جو ناف ٠ مهطبض ىلف ردقيال هنال هكسمي ام برطصيف



 انين ا
 ندرمال نوكي قار ل١ صدا يف هشنلا هجو رومهظو .ةرمكأ

 قب نبا ةامكأ ناف هيف ليصفمال نوف را هنوكل امهدحأ'

 ع اوه زأ 9 الإ ردات نس قلما 0

 0 مسج 1 :ثسح نم صا نم 0 ْ

 قلع 06-0 لسنا ناك 0 ب - 0-01

 ليلق ا قافللا ماتا ريس قايم

 عمم نفل 3 رجلا :ى هد ةبشملا روضطح خلف مغ مول

 اقلطم وا ٠ ةبشتلا روصح دنع اما لابلا ى'ر_ةوضخ ةبلف

 نيب ةيسانملا برقل نوكي هبشلار وضح دنع ىا امهلوان:

 ورعان ليسا ميسان م 3 موشلا ن الأ هدا ةنشملاو ددشإلا]

 رادقألا ف زوكلاب هز ريغصلا ' ةرمحأ ةينشقك عساك ودل م ختم ةئع“

 راسك نغأ فرح ان 2 هبل هجف ف :نافاكفلار

 الأ أ روض-خ دنع روضتا ٍكلاق:زوكلا نكل :لكشلاو
 نهذنلا يف لمحل هيما ر وضح ةتمالع يا دعب 0

 نتا كفو نطل وكلا ق ىا ةرركنل نوكي ًافلط
 لهسا فسخنم ريغ رمقلا ةروصكس كا ىلع رركشي ام نآل



 ا

 59 بببس

 دعت كافاو هئايج نأ فنغلاك

 .نلطلا سا ةنع كلر ناو ناو

 / داششد ةقيرو م دولا 324 ضاع ف دزف هلوقف

 .ءاضاو و هلو ! نايشلا قدرو , هلضفا تدق يأ ةانشملا ءايلأ

 باف ةاداطمع ناب 58 تقصو هل اق ءرطملا قهر

 ذاب ثيغللا تفضو اذكو .. ضرعي مل وأ ضرعأ يلع

 'ارعشم نافصولا ناذهو و هنع تلحرت و ١ هيج كبيصضي

 دمدعو بلطلا : وعل اه قى ةضافإلا ىنغا ةيفبلا ةيجويي

 3 اهب ةفولاو ةأ ةنعن ضارعألاو هيلع لايقالا ئ :لاحو

 دل ردودايا ريثك نالذ كلوقك ةكتخو هبشملا تلصو ريق
 ١ ثيغلاك .بئلطا ملوا:هنم ثبلط ىلا هبهاوم لصوو

 ل ز فكلوقك ديبعتلا هجو هيف ركذ اه وهف لضفملا ايغاو

 ظ ب. ن1. ,.ةعاججشلا ىف دسالاك

 ليسا نه 7 وهو بسسرقتلا هيبهتلا ثلاث لوقن
 ةيقدث ريغ نم دق هبشملا ىلا هبشملا نم هيف لقتني ىذلا
 ها :ئارلا. ىداب ىف ههجوروهظل كللذو ةلوهسب لب رطن

 دررلاب دنتحا هيبتك يارلا لوا يف وأ ىارلا روهط' يف



 من
 اعزتنم هنمجو نوكيدل م ويمجعأ كنع وهو ليثيتلا ا أ 1

 وأةئم اًمزعفم نوكيأل ف . قياكسلا 1 دال

 تدع لبث رودملا دوقتعلاد ايرعلا يا يات ا كد.

 ٍ 3000 ىكاكسلا دنع ليثنتب سيلو وها

 ماو هيف ركذي مل ان ةيبشنلا افا لوقا

 لك يعول اهرو ةحذملا او دابا: نبخ 7 0 هنا

 ى 3 7 52 نا ناف: عاوسغلاةوعو م

 ةغرفملا ةقاكأك مه 6 لوقك 0 20 الأ هكر

 قفرتشلا ف نوبس نقم مه 5-82 اهافرط نبأ ىردل

 قاطرنفلا كني ةيطاف ةيرامنالل وه لوفلا اذه نأ !

 مه ه» ثلاقف . لضفا ميسا ةعب رالا انيس نع دق

 ام لمجملا نه مث , دا. اهريغلوه لبقو ٠ ةفرفلا ةسقلك
 رغشلا تفضولا ينعأ عةدحتو ردد دبشملا .فصو هيقارب

 ع 1 نياق ردنال ةقرفلا ةقاكاك مد لوقلاك هيبشتلا هج

 ١ نيفرطلا ةمولعم مربع ةغرقم اهتوكي ةقاحا ىلقصو 6

 فصو ني ام لمعلا نمووا مما ةينشتلا هج

 نب نسما يف ماسنق“ىبا لوقك امههنلك نب هبشلاو هبش
 ظ رعش *« لدي
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 يشناو هلا اهاطعًاضوق ثقربا .امكر عاشلا لوق ىف
 دباب بلا هش لهل ىك يف اراب معلا

 1 يح ٠ قرب كي دن نم 1 دبق

 0 ًاعزتنمم اك ل قى :يقيفحب ريغ 27 ذيل ناك ى م ةيبشتلا

 روهينلا لثم ةيسشلا ف تيك لتثيتلا مسلب نمت ةرومأ 5ع

 .افتذالكنامرح وه هبشلا ةحو نافو ١ راف! هعجر امها لثمد

 هيف 5 رهياصكح صئاسأ نفي كيرعفلاو دكلا 2 عسفأد غلاب

 ملا ا دياءوه كف ف هيف سهملو ددعتلم نم بكرم بفغصو

 نآرقلا لوق ' 3 قالا مد ف 4ك قبس دقو قيحبت تل

 َُك 1 ا ةئم او ار كييمتلاف

 ةدارم لكينمعلا لعوحجحيف ةماعلا كتنسحاصم

 ةيببسملا ةضالسلارارسأ ف سيلا .لانقو :يفشقملل

 لاقي اًيلقع هيبهعلا ن كك ملا اذإوب أذاو ادنايا نم عرتتملا جيشا

 وصد ليت هي نأ لاقي: الوب هيقميشتلا مم يا

 00 0 راج ًايلقع ََن قاف ٠ لك

 ليعتلا ريض انا ٠ نأ ٠ سب "1 ل 1 3



 رعش «رعاشلا لرتك الل

 : :ىييجضللا ذآ اييب تل

 اد أو هَ ازسغيلا-ى كيوت ْ -- 1

 هاازغلاو هعافسرا:ى احول دأرف ؛ ه عممجأ ةيسبشنل ومس ْ

 ع اهعولط نيف ييدلا !

 ئ يوم 1

 ثاميشقت ثالث سقت رةيجو نع هيبشتلا نأ | ملعا.

 ثلاعلاولشفمو لمججم , ىفاثلاو لبثدت ريغو ليثمت لوا
 1 « تالذ ررهش ذاف.:» ديعبو بير

 مفضو ةوحمب وخلا نيالا اولا هيبشلا الو! لوقت
 وأ نيرما ددجتما اذه ناك اوس رددعتم « وم عزت

 دوما الملا ةيبيشلا نم قالا 04 يفرم امك ا

 ميعلاز ,علا 5 نبذل نع نارقلا 2 31

ٌْ 



 اك

 عب 1 00 ربا د هيوم د

 - 2 ا رماشلا لوقك
 ظ ءداب ليللا قوف فشلا غودضو

 وردلا ف رشسألا كازطاك
 لاب ىارق اعم نيقيفنلا ليللاو بهشلا وص عمجن
 .فيقلا ىءةط ةنشق عوردلاو ةعيطالا لف : ارطا أمدو امن

 6 عوردلاب قدللا هنشبو ا نارطاب و نت

 داس م امه قيرف لك عنج نآ واه ورفللا

 .دقكح ,ردخأأو رخآ مث رهب ةيشمو ةبعل يفءوب نأ و»و
 زعش « رداشلا

 مىجن نيناك رءلولطب
 ايل 008 عطارقب قف +

 ىو موهنلا عم هبشملا ئدو لولطلا الا عيجف
 تم موتو لولطلاو روكذملا بلا ةفده اخ مد

 .هآرسق ىف ىف هءلوقس اننا: رديجاص رون ةيشملا عم ةيشيملا عمج

0 

 ٠ ١ ل فيك موشن قدسي --د لابب نان

 ا لش # ا لؤقك ردي هبشملا



 ممم
 تنوع

 لولا لوقلا هس ا مده نس ردقي ىوش مدخلا

 ةدرغملا قراهم يملاكو امينا واذ ناو 0 لزم بمثل

 قفانللا ةدش نزال فاقع نأ وهو ٠ فكنت نم ا

 متافننا عاطقناو ةءاضالاب ناميالا ةراننظأو اران دقت

 بسيضلابو مالسالا" ن هذ مبش الا ٍفو ٠ راسلا ء ءافلطلا

 دقرلال » هيف اموثاملظلاب رافكلا هبش نف هد قلعتي ان
 ايالبلاو عازفالل نم ةرفكلا بيضي امو قربلاو دعرلاب ديعولا
 كنلاثلاو: :همذلك ىهتنأ : قئقاوضلاب م دسالا لها ةنيج نم نا

 ًاطقنم ناوجرألاب قيقشلا هيسبشملا يف امك بنكومي درفم هناا

 وهجودرفم ةيشملاف ىاثلا ءرمكا يف : رك ذ مدقتلا ثيبلا ف ربقألا

 .ك انه ثيار امكروما ةدع نم بكرم هب هّبشلاو قيقا
 جوحا وه ديقملا درفلاو بمكرملا نيف :قرفلا نا ملعاو ] ٠
 ديغالا مالا هلا انلوق يندب هبشملا .:لئاتلا ا مع

 .ًاتفعلم ن ركب كَ اخ 6 امنا كنفنلملا ىبلظ

 عياولاو ٠ 8 ٠ اندم لاوالم ا 3 50

 . قيفدنلاك دنا ىف لاخلا كلوقك ٠ ردرفقب تتكرف هيب
 قيقشلا وهو هد هبشملاو تكرم دق َِف لانا ع ةبشم

 ناوابأ ن افرنطلا ددعت اذا هنا ملعأو ةفلاب
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 ري ىذلا معينمللا نع م نبأ نركل ٠ ةرتناك انيسسفبت

 عدل | جولط ىم و ارورس يبولقلا الهمز يملا ةعسلا

 رز ئدو غامنلا 37 يف كن ةانم ةعاولتنم يأ ةفقااتم

 هدو ةروكذملا ةيثيمعاب نوكيال دقو ٠ هو ةيفايصلا [نهنقرز

 رعاشلا لوقك ٠ ,, مدقت ايكيا رج نك, نعي نأ

 . :ىرتشملاو غايجولا ١ نواف

 فرعلا تباع ف تف

 'نالوصد نع لضيللادب 2 :رصام

 م همادق كتيجرسأ لو

 ”يفن نكي مل. ةوضدلا خرع :نقرصنسك عييرملا لاقولف
 : وج لكل ار سعب قا نكميال كرجل نوكي دقو , ةأ

 1, الا رخال نئيرطلا ن مه لياقي ام نيفرطلا ءارجا

 ةقلا لفمك ملغم . نارقلا لوق ىف ايك فاتعتو فلكت
 رو تراقلظ هيف ءامببلا نم ربشتيصكو ا 0 ارا دقوتسأ

 .هيلع قعاوصلا: ند مهناذا ف مهعباصأ نواغجي قربو

 د ا ا لا لبا 1 روق نطفك را ةلرغف
 علا مهعباصا نولعجب ةلوق و ةيلع ةنيرقلا ةلالدل ىوذ

 5 هدا قفويرمعلا ن دزه أ رولا“ فأز اناجفسلا لاق

 ءاول ناتي ال نونلا ةبكرملا ناسيفتلا نم نارقلا



 موو

 نيكي دقر. و. ةفاصالاب دييقعلا تانكي قير ىبظلا

 / كلذ زيي قوكلي دقو لاكاب نوكيا ء ع للتل١
 هيبشنك .ديقم رخالو ديقم ريغ امهدحا ىا نافلتخم وأ

 ءاقرزلا نيعلا ةيليشبتكا هسكصو ٠ موظنملا ولوللاب رغبلا

 بكرم هيسبشت فاثلاو , 81 :٠ مرلا ناتس ىل: نانسلاب
 ىف افكر د ةسشملااذكو 59 هبشيملا نوكي ناب ب

 عقنلا رامه ناك , هلوق ودو .٠ ةزكذ مدقعلار اف معلا
 دينيشنل يدع هيأ ملأ 7-2 هقيقحت قيس دقو ريل ' 4

 ةمثيه هب ةبشملاو هيشملا نم لك نوكي نأ بيكرملاب بكرشلا

 ئدارف ءايشا ذهاث برعلا ىاف روها ةدع نم ةلصاع
 هيك هب هيمثملو اهرياظدب اههيشعف لمعي نع : اهضعب ال 2

 ىتح تيقصاللاو افلا نق ءآبشا يطا سس ةلصامع:

 ىرخاب اههبشنت يأ اهلثم ىرخاب ؟ريخاو ايه كدا

 دق: بكرملاب بركردللا هسيشنلا "نأ ال ملفاو م اهلع

 امد رديفرط دخأ ءازجا ىم «م ءزج. لك نسحب ثيحب نوك

 رعش هم رعاشبلا لوقك ..رخالل كرطلا هيل

 ل اعماول موجنلا ا

 0 هداني يلح نريفررالا +
 فرز أ ,طاتيسب ءايسلا هع .ةةروردلاب مجنلا هب ةيبشبلا نراقب
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 رام هيشألا مرتاح منزل هيبشعلا ركذ ال ٠ هيذ ايم

 ليقف زب »ب عمجلا ةدارأ دنع زوو ها م يشمل ىلع
 :ةرغويبشتك ٠ « ىلا مكتكا ىلا, رهكرت مدع ىأ اننا ةيسقتلا رهأ يق

 10011 ارنب سلا يسفش ى ا همك يغيصلاب نارفلا

 ا ىللاقو نيم نيك١: ناظم :خوشن نقاويقم حوش روههظ
 ايضلاه سرفلا ةرغ ىنضو يف ةغلابملا ىلا ردصق ريغ. نه

 نم ئهش دق ولذا 7-كلذ وتو العلا طرفو طاسبنالو
 فزأ هدال ل دب اهبش» وي انايست ةرغلا لعج بسجول كلذ

 هيريف .كللد يف

 عبارلا زك
 3 0 ا ف

 ىلا د كلاي تلا طراسإب مهبل | نا ملعا
 ,خ ىا.ناقبلطم امأ:امهو درفمب درفم هيبشت اهلوأ ماسقا
 ؛الغلا هيبشسك ناديقم وا ردبلاب هجولا ميببشسك ,نيديقم
 :ذكو ىصولاب ديقم مالغلاف «ثغلملا يع (1)ديغالا

2 : 

 نابحد ال اغلا يبا نييلا لياملا ديغال ةيشاح 0
 كا 7 ىنادس :سالل مدقمرغتلاو ه هدبشش



 مسورع
 مجو ن تح مهوبل ةفيلكا رذجول حاصلا هر 5غ ةمش هداف ١

 ا ا حوضولا وهو .٠ مسشلا دجو يف اهنم منا هيلث

 عياجما هيدشتك مب ةيشملاو ما 7-5 ,ةيالااو» 5 لا

 ب 9

 كدر ا ذا نيل 2 0 "5 0 يطل راهظا قنا اذه

 ري 0 ويش نب وثسد رومالا نه ند رهأ يف نويديش نيس عما

 ادد رارخالاو -- ف اصقاذ همس ىلا ديصو

 0 ني , يف هناا 4 0 لا ماو 5

 رعش جىباضصلا قبلا بأ 9 1ك 0 و ةجو 2

 ظ قو فرج ذا ىعمد هباش.

 : ثَبسأ ومكابأ ةاضادب هدر

 تيرشنا ثنك قربع ند 1 فوج 5 '

 . ءامسلا تلبشاو لدطو اذا: رظلاوعمدلا لّبْسا لاقي
 يف رمكاو عمدلا نيب ىواستلا رعاشلا' اذه نوتعا اه

 ف دياز امهدحا نأ دصقي مدأو انه ةرمحا وهو ةيشملا هج

 ئوانسلاب مك ىلا ةيسيشنلا فكرت صقان رخالاو 6-3

 ا

7 
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 0 وهرت درو الو
 ظ عيار رف ىلع ضايرلا

 ظ ظ 2 ا قوف اهناك
 (.تيربك فارطا ين رادلا لياوا

 ال ل د يربكلا يارطاب رادلا لاشضتا قوص اف
 ايدزلا بجرنا تكلا نمزج ةردن نقذلا ف اهررضح
 ور طظتسيف يسفشبلا| ةروص زوسح دنع اهروضح نكل
 ١ نعايتلا يا نيثدعابتم نشروم نيد ,قانع 0 1

 قارواو ,فرد ءضغ تابنل بش كارأ هنا رخآ“# م
 ا سبيلا ميساع ىلوناسب مسج ف ران تقرل م بطر

 مك عضوم نيم ربط اذإ ىيشلا: نا ىلع عيابطلا ينمو
 .بفقشلاب وهو رثكا .هيلا سوفنلا لي ليم ناك ةئم ةروهظ دهعي

 :يبشتلا نم ضرغلا دوعي دق اناث ل لوف ' أ , را هد

 .لا دب هبشنملا نأ ماها امهدحا نادرض وهو ردي ةبشملا ىلأ

 20 بولقلا ٠ شل ىف كلذو ةبشلا هجو ف ف هبشملا نم

 "ع1 ىلا ادصق رق ًاهبشم ةيشنلا هجوف قالا لع نأ

 رعش * بهو 2 نإ دويجم 0 دياز هنأ
 2 ب

 سس نيح ةفيلكا مجو

+ 



 [”5أ
0 | | 
 يف ميشملا نيبزت ا سدئاسلا ءزجلا يف اضنأ

 .نيسبأ ةحضأو 1
 رغلا را 11 را

 ا ديردل اساس : فاز قلاب ٠ رخال
 دق ةدماج ةحاس رودج“ ردجو ةيبشت ىف امك هنيجن#ل
 رعش ب رعاشم )ا لوط" ةكيدلا اهنرقلا

 ٠ هةناكفو ريف راشا اذا

 مطل ْز 2 وأ هقبقي ذرق

 كل أرطتسا ا 5 2 ب و مي وشتلاو

 ميق مت ةيسيشلا 2 امك 0 اثر دح اثيرط 8 ةدع يا مشل

 -ةزارب دال 58 سدا جرد تدل نم رح 3 ردع

 مييشمملا نأ ارطتسا اهنا ينعأ , 42 عنشملا ذ ةروص 75

 9 ١ 05 ا عنتملا 5 ةووص ا وه ايكحلا اذ

 1710 عنتمملا ةروص يف زاربالا ريغ رخآ ةجو قارطتساللا

 اما نمذلا ىروضحا ردان هب هبغملا نوكي .نأ را
 ملح

 ف مأو , لقوم 0 هيف رمت ةيششل د6 0

 نوصي ثيح ةدانعلا ب لوق ف امك ةيشملا روضح دلع

 0 ا
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 اهب سفدلا فلا طرفو تايّسحلا مدقتل تايلقعلاب
 + وه تلقف لوطلاب مو ىصو ثذرا اذا كنا ىري الا
 نم عماسلا دج الف . ةلرخآ ال ناك وا روتي اه لوطاك
 0 1 !| 0 ِف ةدجحت [م سنالا

 ةلوطارصق يسرلا لظك مويو

 ,ءازلا كاكطصاو انع قزلا مد
 هصارغالك نم الك نأ لما ٠ 7 0 قزلا 0

 نأ ءشنلا هجود هب ةيدشمملا نوكي نأ ىضتقي 0 ةثالدلا

 لع ةيشملا اك ع ى كلف كف لوالا اماف ث, فرعأ ىأ

 رج“ ضرغلا ن تاك ل ا امأو هز اكمأ يلع اليلد هلعجو

 رعب ”نالؤ كثنشلاقلا اًضأو دو ةيشنملا ندر افشل

 نادقم ب صقنا 0 / 1 يبا

 يل ل لو ل وهب لع
 اك ناسا ةدايزلا 21 ةمدل ملأ يف لخدا ةيبشتلا ةجو

 12 - قي عبارلا صرغلا ناو ٠ ّو أ ٠ أوم هلا يلخدا تكتل

 2ك ل ملا ةيشلا مجود يهب هتشنملا نودكد ن 31

 ل فدلاو , اليم رثكا ىأ بْنَ رهشالا نال ىلا سفنلا
 كلذ ركذ يقايسو 1 ردجأ ةيوقتلاو 0 ةدايزل . هذ
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 رعش « رخآلا ب

 ثضرما ى» ناو ترظن نأ ا داليا
 ميلا ل و مماهسلا عقو ا

 ماهسلا ع زاب اهضارعا ميشو .ماهشلا ع وب اهرظن مش هنافا

 اهرظي مأو و اهذأ ى عد اي امهب اهماليا ناكمال انا ظ

 قا ىلع هناي 0 لاح ناي اناث ٠ أ . اهضارعاب

 بوش بوث هس ف 0 / فاصوالا نم راما

 مل الاو مبشملا نود هب هبشملا نول مأع أذا داوسلا فرخ

 رعش 3 رعاشلا 5 ذؤمو و ل اهرذل لاما نايل ند

 00 انجاح كماق |

 ن آل 2 ندم اهب انظع ناك

 7 ىنيللا ردم اهيف 9 0 ناي د اهماظع هدشن 0

 قعتصلاو ةوقلا ف ةيقيملا لاح رادقم 50 0 1

 بارغلاب دوبسالبيوعلا هيبشت يف امك ناصقتلاو ةدايّزلا
 سفد 8 :ةنكملا لاح ريرقك ا ٠١ 41 -و داويسلا دش

 قع لع_عبال نم ةيسشسلا ف ع هناش ة هي روت و عماس

 ين دج كناف , ءاملا ىلع مقري ندب لياط 0
 ام هناك 3و وقستو ةذئاملا ديف 0 رقد ند ةيبدبتلا يخل

 ركفللا نف مثا تايبسكاب ركفلا نأل ,ةريغ يف ةدجت"ا



 معد
 00-9 دو ههنملا ىلا دياعلا ضرغلا ًالزا لوقث

 8 ما هشلا نأ ن 5 ينعأ ةحشملا ناكما نايب الا

 ف فلاخت نأ نكمي بي 85- 1-3 يف كلذو ذوجولا
 مس نيب ص

 ينعم ب بيطلا اوبل ل 0 3 ينك 5 0 00

 أذليحب 0 5 دق سرر نأ لوقي نأ دارا هناف
 [.دنجو رةسارب الصأ راض لبد ةيباشبم مهنيبو ةئيب قبب مل

 هاني نأ داعتسال عنممماك رهاطلا يف أذهو ٠ ةسقلل

 !طأ عودلا كلذب ةضاخلا لياضفلا يف عونلا داحا ضعب
 قرفذلا كبل سعجاف داحالا نم سيل هنناكر بصي نا
 امذلا كسلا لاخ: ةحودم» لاخ ةيش نإب اهناكما وو

 وانو الك نم هيفامل ءامدلا نم دعبل هنأ مث ءامدلا نموه

 4ييلااذم نأ ملعاو 00 جيت ال ىنلا ةفيرشلا

 ال احبرس 0 ناو اص هيبشتلا ىلع لدن

 داعب سا الف مهنه دحأو 1 عم مانالا قفن 3 نأ ىئحملا

 دقي ملف اهفاف دقو لازغلا آمد ضعب كسلا نال كلذ ىف
 2 7 ا 00 يا 0 1 5
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 نيقيلل ىنلا لاعفالل نم لمفلا ناك ناف ددعّبلاو برق
 1 اسهر 0 برق لاح ذاع اسير كارو 1

 قيقحعت 3 0 ب ماع - نال بوق .ةهيباشم ىلا

 تيس نا ا ىلا لاعف الك نم نأ ن ا هنقيلاو هيبشنل

 ت6 وكل نافل لاعب لاح دافا امدوحنو لا

 سيل انه هي كلو هس هنعمل ناس 9 0 دس ا
 و

 لعف نال ا اد نظي لب طوف را نين ثيبع

 امهيف لمفلاف ٠ 0 نود نظلا ىلع لدي بسبب
 ندكمي اك كنيح كعم !او برقلا .ن م ةيييفعلا لاه

 0 8 55 دأ يكل نأو 0 يقع كف ز ىلع 2 1

 هركذب م | وأ لعفلا ركذ ةعاوس 3 ةأداريدقل يل

 8 أ ديسالاك ىا : 0 انلوق يف اما

 تلابلا هرم

 ةناووللا ند ره دوصقملا ضرغلا يش

 2 خود ب يغالا يف هعبشللا نم ضربغلا ن أنآ ملم

 ميشا ىلا هيض ضرغلا دوعيف ةيبشنلا سكعي دقو 0 هس

 « ثالذ ررقذ دأف 15



| 
 رفملا ىلع لخدي امم اهوحنو فاكلا يف لصالو اهانعم

 لوقك اظفل اما ره ةيشنملا هيلي نا ةبشو لثمو وعم ةظفلك

 , نارقلا لوقك اريدقنت اماو , دسالا دلوك وأ دسالاك ديز

 لي دقو , 30 ٠ باعسلا رمك ىا باحسلا ٌرمرمتو
 يكرم ناك اذا كيلذو , هب هيشملا ربذ اهوعنو فاكلا

 ضرالا ثتابث دب طامخاف ءامسلا نم هانلزنا ءآسمك ايندلا
 ص سن

 الاه هيي دارملا سيلف 3 حايرلا ةورذد اميشه يما

 ١) الاخ ةيبشش دارملا لب رمخا ,درفمب الو ءاملاب ايندلا

 لاحب ءابفلاو كالهلا .نم اهبقعتي امو اهتجهبو اههترضن

 ني مث ارضان رضغنا .نوكي ءآملا نم لضامكا ثابنلا

 ذه يف نيب وه امو ؛ 51 , نكي مل ناك حايرلا ةريطتف

 ظ رغش ه« دوبل لوق

 الما ناني دلاك ال نيابلا امو

 ع الب اودعو اهولح م اسهب

 ىف مهدوجو هبش امناو رايدلاب سانلا هبشي مل هناف

 بهيف راسيدلا لها لولب مهتانفو مهلاوز ةعرسو اسيندلا

 دنق هنا ملعاو . 5 ١ ةيلاخ ابكرثو اهنع مهباهذ ةعرسو

 نم ةيبشنتلا لاح نع ئيبني ”لعف هيبشتلا ةادا نع يبغي
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 دض وه نابسا يا كيال حفلا يااا | مولعم

 ليخبلا ىذا ىناثلا هبشملا ىفو ٠ .نبحكأ وهو ا

 ةلزنم داضتلا اذه انلزن نكل ٠ لختلا وهو دوما دضو

 وا سيلدتلا ةنطساوب ىناثلا ىف دوسجماو لوالل ىف ةعاجش
 ككارتشاو ةدذضلا يف ةعاجشنلاو نبا كارتشال مكهت

 بسذاكالا يف ل.ءجب ادرك نانا انهيف دواز لم

 داضتلا وف هبشلا هجو ماقملا اذه ف نوكي الف, ةكسدعا

 : داعصتلا يف ديه ناسبمصا لاقي ناس ةيدصلا ا ْ

 . ذاضتلا يف متاح ليخبلاو ,ةيدفلا ةيسائف ىف ة

 سالو نابت نن ما نأ ىننعمب ةددضلا ةيسانم يف |

 اذه نوكيأل هنال ٠ متاسحو ليخبلا اذكو .رخآلل دام

 ةجاحال ,ذسنيعف , ىجش ف مكينلاو ةحاللا نم ,ذين

 ىنعمال لب , بيسانتلا ةلزنم ةاضالا قا لزف مم زف 8

 فى ىنوكي نا ةبشلا ةجو مكح نأ اهلا 113  ملعأو | السا

 هينشتلا يف ةدئاف الف الكو هبشملا ىف وه امه قوقأ هب هش

 ف هب هيشملاب هيشملا قاس ةيبشعلا ند هولا

 ميشملا يف قوقا هبشلا 4 نك مل ناق ٠ ةفضلا كك

 بابأ د دوصقملا ضرغلا ناد م :

 يوه امو لثمو نآكو ىواكلا ةيبهقلا ةادأ اقلاث | 1
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 ًءاحبهلا يف ءاجيفلا ربا اذه

 ةأضملاو قول يف فيسلاك
 نأ ذدعتملاو بكرملا هبشلا هجَو ندي قرفلا ن ! آل وأ ملعأو

 نم ةلضامكلا ةعيهلا يف نيفرطلا كارتشا هيف دصقي بكرملا

 !ةلرنم لزدي كلذلو اهتلمجع# ةددعتملا ومالك كلذ عومج#

 لك يف سيفرطلا كارتشا هيف دضقي ددعتملاو ٠ دحاولا

 2 هل د ةنذدعه ىلغ ةددءنملار ومالك 06-52 دارفان م دحاو

 او 9-20 دِق صضيعلاتلا بخحاض لاق هنأ ايناث ملعأو

 نكرنن مث ةيف نيدصلا كارعش :فال داضرلا سفن نم هنقبلا

 ةطساوب 5 مكنون با سياول ةظساوب بتتساثتلا ةلزنم داض:لا

 .انلوقك ءازبعس او ةيردس هيف امو ةفارظو ةحالم ةيف امب نايثا

 نيذه ندم لكف 1: ا وه لي 0 0 ٠

 ةرجم ضرغلا نأك ف »َّ 0 بستح) 0-0 قرثب

 وهف تيروسو ازهتسأ ىلا دنصق ريغ نم ةفارطظلاو ةحالملا

 ةيرخسو ءآزمسا ىلا دصقلا شرتغلا ناك ناو . ريلمت
 1 نابع قا ةءارجشلا لوالك ىف دبشللا هجوف ' مكيبنا وق

 | لبما قا: دونا ينافلا يفر. ةءاجشلا يف سا
 ١ مككشلا و أ حاملا رابتعاد ى فلو 7 دودج ايفا , 0
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 هللا لدج نم وهف قلخكا روكي ميأوق عبراب يأ٠ 2

 ميشلا هجوف ..لوفقملا لودجملاو « نا 0١ 000 ا
 _مئاعقا يف بلكلا نموضع لك عقوم نم ةلصاحا ةثربملا

 جومجدللو ٌصاخ عقوم ءآمقال يف هنم وضع لكل نوكي هناف
 روبي 2 , عق :اوإا ككلت نم ةفلوم ةصاخ 8 ةرومص

 0 ةدقوم ر اينلاس .ليطقعال كنص 0 سولجي

 07 أ ٠ ضرالا

 نوللاك هنم 0 : ددعتملا هيشلا ةجولا وهو كنلاثلاو

 لوق ىف اءكو. ىرخاب ةهكاف هيبشش ىف ة<بارلاو معطلاو !/

 و #« رعاشلا

 ةايددس و بايشفنلا

 ايس ادب راع
 أو معطلاو نوللا وهو 00 يسحفيف هيلا د ناف ]

 رعش ة«رغاشلا لوق ف يك ةنم ىلقعلاوب. ظ

 رمبيحلاو :نمانبلا هيدش ىلط

 ر رامبل أ و عف ةدلا نيس رحبلاك

 يلقعو هدو ٠١ ررضل م علا حب مدلعزم هيف ةيشيلا هجو ناف

 قو را اك يقع ةضعبو ىسح ةضعب ىذلا وهو هنم ىلتخماو

 ردش «يرعاشلا لوق ف ىلةقءو ,هىذلا ايل ىسح وهيذلا
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 3 ناصوالا نم اهريغ ةكرحاب نرتقي نأ نم غو هَجْوْلا

 : : تاكرح طالتخا نم ددال فافلا ةجولا ألد يف اذكف .

 نيسيلا ىلا هضعب كرجتك هل ةفلتخم ثاهج ىلا مسجل

 لفسلا ل لا باد لعلا لع ةضعدو لامشلا ىلا هضعبو

 1 ردا ودو 5 ةيشلأ هجو ناكل ال م قد

 كرد دل مهسلاو قرا ةكرحت ٠ اكرم
 ظ امدايعت د اهيف بست

 رمش «رعاشلا لوق 2 نحدمملما ةكرح نالوب

 ١ / 0 : هواش ىو_ورييدم قف لا ناكجو

 احاتفناو ةرم اقابطناف ١

 اياعفنا جاسفسخيو 07 ا ءطدأ ا أ 0 اقأ مطناف

 يف كرحتي ىويضصملا ند 1 بكرت ةكرجلا ف ناف 0 ىرخأ

 01 ةلاح لك ىف نيعبج لل حاتفنالو , قابطنالا يتلاح

 هجرك نوكسلا ؛ ةعيه يف 0 ل عقي دقو 50 ٠

 رعش «» بلك فص يف ىبنتملا 0 قسمت 3

 ظ ىلطصمللا ىودبسلا سوس اج نحكي

 : ,لدجت مل 0 -عبراب

 0 3 حلا ىلع ساعي 0 عقب هلوقف

 الهدب 0
 ةلوداجم ,عجر راب هلوقو 5 بحل

3 
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 مث د شاطف موقل ةمامغلا روهظب ثيبلا اذه 2 خ دقتملا

 _ عمطم ءادنسا لاصتا ةطساوب كلذو اهناشكناو ابفرقتي

 و رار ةيشلا هجو نوكت نار ابتعأب ف م ءاهتنام

 نال , سيءوم ء ًايقناب ر عمطم ءادعا رةيف ف ءامجدل ادهبلا

 دي دقيلا . شلاةلع رطسشملا ريظب نا ال11 تبعا
 ةدا ابز و ,ةرسع» ى ةبنو ةثوفد م _ةاوجو 2 ةيلأ _ةجامكا

 اهروهظ يأ ةمامغلا ضرعت دب دعوا 5 جرد

 نأد اوه تريلا 1ذه ىقةبيمجلا رن صرغلاف ٠ اهيفاشكلا

 ملدعاو : و سة وم ءاهتناب 20 50 ءادتبا ثش «رشب

 يذلا هبشيلا هجو وه يسسحأ بكرذلا عيدب نم نأ 17

 هجو نوكت ىا ةكرحأ اهيلع عقن ىنلا قاثرهلا ف ىجن

 0 م مكر“ا اهيلع عقدت ىتلا .ةقيهلا هبشلا

 1 نركي و٠ بيكرتلا اب :لا اهيف ربعو امهريغو ةماقتسالاو.

 رج نرتج لآ اهدهكا نيهجو ىلع تاثيبلا كلث

 لوق ين امك ىوللاو لكشلاك مسجلا فاضوا نم اهريغ
 رعش « رعاشلا

 .لغال نفك ىفآ راك نسشلاو) ظ

 نأ ىادلاو 8. نساك رجلا ىاليصتت يقايسو
 يف ددال امكحف , فاصوالا نم اهريغ نع ةكرجلا درج
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 هاو لاقو ٠ 8أ ٠ ىنازاتفتلا هلاق امك مسمجأب اًهياق وا
 رأو نجوم ةافرط نود ن أزوج#ف ىلقعلا هيلا هجو

 0 ايلقعرخالاو اسح 00 نوكي ل أو نويسح انوكي

 ابق يف عانتما الذا ىشسمكا نم ىش لقعلاب تردي نا
 ايهضنعي فقاصوأ هلذ ا قس لد سوسعملاب لوفعملا

 عم ىسحا نم منعا ىلةعلاف : ىلع | هضعبو يح

 هجولاد د ىسحأ ةجولاب ةيسيششلا هيف د أم ليوا

 كيلا 1 ملعأو , زا , سكي الو ىلقعلا
 ,ديشللا هجو عرتنا اذا اطنكا عقيدق ةركذ مدقتملا بكرللا
 !ذ أ امض او )و رثكا ند ةعازتنأ بوجوأ ددعنام نم

 لوك “2 ط-# 5-2 7 طفلا نم ةيشبلأ هجو 5 | عرمبا

 ع 5 رع « رعاشلا

 ةفايف اشاطع اموق تقريا 5

 رثالجتو فكيوشقا اهوار الو

 ذه مهل ثصضرعت ىا موق ةمامغلا ثقردا لاقي

 | تفشكتا م ٠ تقرفلت ىأ تثالجتو كروشقأ هلوقو٠ انه راجا
0 

 انوق كقربأ ايل هلوق درب“ نم ةيقبلا محو 1 5أ

 . . ثيبلا م نم ةعازتنا بسد روو ١ طخ ٠ اي خا طع

 . تايبال ف ةروكذملا ل ما ةشند نك 8 0 ن“ دار 4 ناف
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 دوا ىف اذكو. | ا. امب لداج راما نأو لا وا

 رجح عرئاشلا لسد 0 علا اولمح نيل وهو ةبشنلا

 رةشب رك دلع ورمعب ريجتسلل

 رادلاب ءآضهرلا نم ريبجتسم اك ُْ
 نم ءآ ملال ناسا ةلاكاوه هيف هبشلا هجو ناف ظ

 مب عافتنالل يف اعمط نم رضا وه ام ىلا ٌرضملا ياراضلا
 امكروما ةدع نم بكرم ىلقءرما انه هبشلا هجو يا وهن:

 ةرم]وب ساسج تيبلا اذه 1 ٠0 000 ت1
 2 ةعيضر نب بربط يراك انا لآ فركب

 دعي ىندقغ ا ورمعأب طا يا 10 5 ر_ةسأر 8 فقر ظ

 ا نيرا ءاضمرلاو 0 كيلا أذه ليقف ٠ هتاف م مثاف عارم

 ى

 ل سيشلا ةرارح ةّدش اهتنخس

 وأ ادذعتسم وأ عا < ها متي ناك ةلوس ىلا 0

 الا وبف فن ةيشألأو ةيشما أ ةافرط ل ريال ان

 ا اههدحأ 1 ع نورك نازوب اها ٠ نايس

 بر تب

 0 يا سيل 0 ع س.-كاب كر ديد 8 1 ّْ

 أ هبمنف 3 اورو نيفرطلا ن "5 ذوخاف رما ةيشلأ ةجو د ىف

 كرد 1 بيع 6 دجويو 0 ذخود م 7

ْ 
ٌْ 
 ا
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 0 ابنا 3 قيقشل ثبلا سبل قيادحو

 دل 0 يراك
 أرمح ةعقر طاسبنأ نم ةلصاما ةميهلا وه هيف هبشلا هجوف

 فراطلاو 0 بكرم وهو ٠ اهيلع اروثنم أ ل فترطقت لق

 ههو نافلا فرطلاو قيقشلا وهو درفم ةيشملا وهو لوألا

 , أ ٠ رينعلاو ناوجرالا نم بكرم وهو بكرم _هد ل

 رخش 3-0 رخآلا لوقو

 0100 ف رملاخ نم أويجعد ال

 1 رةظقنب قيقشلا لك

 ع ةطقدن عولط نم ةلصاكا ةئيلا وه ةيف هيشبلا ةجوق

 ٠ بناكرم وهو ٠ ةطوسبم ءار_مح رةعقر طسو ف قرب كلاس

 دو درفم هد ةبشملاو ٠ دخلاو لاا نم ٠ بكرم ةيشملاو

 ا لحلاو , 9/ , هلبق ىذلا سك اذهو . قيقشلا

 مم عفان غلباب عافتنالل نامرحك بكرم لا هبشلا هجو ند
 لمثم « نارقلا لوق يف امك . _دباحتضتسا ىف بعتلا لمحت
 ديس رامككا لثمك اهواك 3 مل مدادنلا اوامح نددلا

 نما حزتتم ىلقعرما ةهرق ةيلا هجحو نآف٠ 5 أ ٠ افسأ

 لمخكا وهو صوص 0 اا نم كقور ود هرومأ ةدع

 ويه ىتنلارافسالاو ه اصوصخ» ا لومعلا نوك نأو



 دهب . 3

 2 « راشب لوق يف امك
 انور قوسف عقنلا راثم نآلا
 ةدكاوك اللا 5

 نيئئاثلا ىدها تافذهف ئوابتلا ىواهت لسمافا|
 ند ةلصاما ة.يلا هيف'ديشللا دجو ناسف طقاسات ةأدعف

 يف ةقرفتم رادقملا ةبساددم ةليطتسم ةقرشم ٍمارجا ظرف.
 امك بكرم هبشنلا هجو ىاوسهف ٠ ملظم ىش بناوجا
 تهل ودو عقنلا راثم نم يسكرف لوالاف ةافرط !ذكو ىلا
 ليلا 1 ىاثلاو ٠ قاستالا سوؤرلا نو... ران فلا
 ريش ةرهال لوس لا تكلا

 مهر دق ءابوبلا دك يف ردبلا

 ءآقرز ,ةجابيد ىلع يقيل ظ
 + او 7 ط نم ةلصاتكا ةتيهلا ديف هيلا دم هجوف

 اي ركرس "لا 37-5 ءاقرز ةعقر يفاقرإ دنسم
 ءايسااو 7 4 هر يو 0 اي ا

 حا
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 ايشالل نيب لصفبو هيلا ىدئهيو بولطملا ثردي رونلاب
 رك ,لجر. قلخب رطعلا بيعت يف نفنلا ةياطتاسإكو

 , عافتنالاكر ٠ , كون هد ب ةيشللاو سوسحع» ةيشيما ام ىف

 لا هييسشت ىف عافت دلت مدعي مدعو ٠ ةويصحاو ملعلا هنبيشا

 5 ىفاثلاو 5 0 نايلقع , هج ةنشملاو هيشملا ام كيتملاب

 م ابكرم هنركل دسحاولا ةلزنمب ىذلا بكرملا هجولا

 شا ةدع ىلا دضقي نا اتق .بيكرتلاب دارملاو نددعج

 دما عزي دو ةدحأو 0 ياجمال ١ ةؤليرهم

 نان و اهبشم .لقيفم ا ةييبشبلا دعو لعيعتو ةةيه

 رعش ه+«رعاشلا ل امك نيفرطلا درفم رك دق ةنم

 5 : . ىرت 7 امكءايزرقلا سبصلا ىف حال دقو

 ون ير ديصح حالم دوفقنعك

 يف نونيا د بسشش دقو 3 ,يعاللفإ

 6 ماتلا نب نم 0 يلا هيف هتييسششلا] هجو ناف

 رفع .قوف اس ضعب نوصرم لا ةريدتسملا ةريغصلا ضيبلا

 دع ىلا هيبعنلا اذه ىف رظن دقنف .٠ ىولعلا لكشلا ىلد

 قادرفم نافرطلا ٠ اهنم ةلصاحا 1 81 دصقو دايعا

 ر.فرطلا بكرم نوك دقو , ٠ دوقدعلا و ايرفلا مهو



 مم

 دع ا بي نأ امك هنأ اما 0

 8 ىلع قلطن دف ا ةوكو 0 0 لبا

 كتسيستكت) الا .نمو دمهم قاقحت ال غوذيفلا يرابتع ال لبأ

 كاذلا و 8 بلغ ةييسشملا ةينعولا ةروصلاك لقعلا ر ب

 نوتكي دق ةييفيبلا هجو نأ انياب ملعاو هه 5 5 3 هي

 جا انيكصرإو .اوكل !انجباول | قاوزإلب نوكيجي انقو ٠. دا
 : ةئفالك ةماسقا نوكشف.و اًذدعتم نفك ديقو د ددعم

 قتيل ألك عزو بص ان: لكما, اطلق اع اما ادب لدم
 500 ؛ يافاو ا يوسي 5 كسكرلاو دحأ

 هخولا وهو لروالاف ٠ تفاتع» دا قلق راع كح اما دوس

 ةحارلا نتويطو ةيردصلا افا ايوا بسحاف ديحأا

 1 دزولاب دا هيبشلا ىف كلذو سمفللاب ليلو ع 3

 قرلاو و بولا ةمكحدلاو سمهبلاب نفيعضلا ترو

 وا ةءارسجاك ف ييلقعلاو .نب ركاب معاسبلا دلجاو ومع

 ةافر ط ام يف :دسالاب حابب / لجرلا ديس هناي ةعاوع

 هيشملا امف رانمالاب .مأع ءاأ هديبشنا ف ةيأدهلاكو 1 ٠

 قدا ىلا لضوب ملعل [نفا» يسبح ردت ه1

 نا املأ ٠ نك طامبلاو قم نسم 0 تسلا قرشب ردد 4 ىلع



 دقت
 هيل] ندب اةررط قرص ره ىذا :كازدال قون لانعي و
 تمانقلا قباطالا مز ا دا 0 7 دن

 2000 هيدي ن كاز دنا ثامر جاك كار دا 05

 رق ضرغ ود ام ء تاءوضوم لامدتسا 8 اهب دعق
 زل لاقي اهيف نكمي امبسحب ةريصبلا ن لو اش ضارعإلا
 هادم سفدلل ةكرخ وهو بسغلا اهناق احل ةيادبغلا

 روك ن 3 وهو م-اسكا خباز ٠ 5 3 م 1 ةداز |

 ذع ب رطضت الو 2ةلوهسب ب مضغلا اهكردت »ل يل سفنلا

 زيرفلا عمج وهو زيازغلا رياسأ اخ ال ةوركملا :ةبانضا

 ,' ةيناأا تافض اهتغ ردضت ةكلم-:يهو ؛ ةعيسبطلا هو

 ,لزاقي امو ةعاضجفنلاوةردقتلاو مردكلا لثم زيارغلا كلو

 ٌبرقيو ١ كلذ نشا افون ةئابجعاو فعدلاو لخبلا لم

 لاقفالل اهنع ةيدب ةنكلم و دو قطعا: ةروكذملا ةكنللا" ن

 قاذكا يف الخان دائتعالل ن قدام ةيوز رف نم 5

 يه 'ةيفاضالك ةفصلاو ى'ة قالا نا هريوخلا نود

 ليون نعق- نه لب تاذلا يفاقم ةقيف كيلا ام

 كا 0 جبتضااب هميسلا ةوشق ق الملا نسب هن

 لب 0 ةسينلا كادوا وبفس قلك 'ترعويل امال 4

 نأ امك تعين رابعت ةيصبلا ناد 55 قلعتتم ى دام
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 لكمللا رابتعأب نيلصامكا ءاكبلاو كيضلاكو 5 نيل

 ةلخادلا رعقتلاو بددتلاو ءانناللو ةماقتسالاكو , 8
 نأ هدصالا ن م عمسلاب ل 1 7 .كللذ ريضو لكشلا كلا

 .ةفيعصلا نيب ىا . نيب نيب ىتلاو ةيوقلاو ةفيعش
 >2 ندب ى يتلاو ةليقثلاو ةدامحكأ اوبال تان 0 ١

 0 لا ةيشل  داء.عيعيصل وا رس

 فار أ نة ناسا 3 د ام '

 00 ضبقلا و .ةبصرفملاو :ةضومكاو ظثحولملاو 5 ةرار“

 ةرارسكا نم سللاب اندم ٠ 5 ٠ ةهافصعلاو و ذم

 نيبللاو .ةساللاو ةنوشلاو .ةسوبسيلاو .ةبوطرلاو ه1

 000 ركذملاب لم مي لقثلاو 8 ةيالص

 ةيلقعلا ىهو ةيناثلاو. ها شل ع 0-00 يي

 يدو سفن الا تاوذب ةضتخألا ىا ةينانسفتلا تايفيك

 ةدعم يعل 2 دع يهد دارفيإ غد ةدح 4 ءاكذلا ١

 ملل اي و ٠ 5 لعل م يياعنلا 24 (رهيتسا 0
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 لاح انا فصلا كتر . اذهب ميا ندم يو: انوهل ةفص
 داذلا يبن ةدكمتللا ةتيهلا ىهو ةنيقوقكلاو ةيفاضا امأو

 ..انيكلاك ليالاف تل دكا انا اهيف ةرزقتلا
 رواج هير ا | كردب ًانينهتف مسجلا ةصاخلا 1

 ا لاكشالا نم 56 امهوكأو دأ كلو ةرمككاك ناولالك

 3 3 وأ 221 < رديغو عبرملاو تنلطللاو ةريادلا فضنقو

 ضرع مكلاب ىنعنو تاذلا راف لصتم مك رادقملاف ٠ ريداقملا

 :هيازجال نوكب لأ ع ىنغتو هناذل نئرجلا لبق د

 6 ددعلا كلذ ا علم م دوم كح

 ا كا تارملاف , 0 0 ف 9 نأ

 نموا . هأ ؛ رصقلاو لوظلا نين: طسوتلاو رصقلاو لوطلا

 _ ناكم 0 مسجلا لوصخ نيملكتملا قاذع ةكرتكأو ٠ تاكرخا

 0 نع ةرابع اهنا ينغا:رخآ _ ناكم ف ةأوصح لوو

 | الار دونر ال هاهو ما ةيمشم اذهز ١ ىيلوسما
 ظوطبلاو أو ةعرسل 3 طظسضعلاو ءوطظبلاو ةعرسلا وكن تاكرك < او

 امهب فصنملا عقلا نساك تاروكحذلاب لضتي وع اما



 ماا :
 اههكارتتشا ن واسف ياصتو امي صاصتنخا ةداو 0 5 افصل

 دحا 5غ هيه شاول هجو ديوي نأ وه, ىقيفكلاف ٠ أ 0

 يف روبلاو دسالل يف ةياجشااك ةةيقح امهيلك ىفوا نيفرلا

 ديحأ ف فدكبلد دجود ل ناوه يع ةخهلاو 3 سهم

 ٠ ليواعتلاو ليبكلا ليبس ىلعالل امهيلك ف وأ نيفر-

 . رعش «رعاشلا لزق يىفبا

 مل : يمل : 0 '
 ةيببلا ىظسع 2-هل هل ن-

 9 [ء.ؤ » ٠
 وفصأ كقارف نم لف ىوهسج

 وه َْظ كاورطيضبلا 6-5 معني ةييفعلا م-جو نايف

 ودهو رعب م بيشنلا ل 8 يلا ب سدا

 تايذ نم نبل ني نال لولا ل اخجل
 ماع خاو ٠ 386 نوم نولتمب نسل: اه لير هاف ن ناي

 يا ىيفرطلا#ة ةيقرقح يف لهادي ذل ميشيل هجو نأ

 ىنيفر وطلا يهام 5 نوم ب ناب كلذو ابهنع 00 '

 يىرسأ» ايةيدام نو ايي اك رشم ايهدمي 2 جو

 ف اديك 4 ةيعنلاوب عي نم اهل ازيسستا + 6

 وا ميازحا 55 هيناسنال يف لهاسجاب. م !اعلا هيج

 9 اس وهو نيفرطلا مق ةح نك ءجراخ اما 30 .فط

 ظ
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 4 ا امأ دورت 0 فلان 5 ا

 طساوب وا ٠ 27 ةوقلا يكسر ايدو عال !اذهيو هيلا

 ةأ ٠ قيسعلا ةرفلا نو دليلا ,انعالا اذببو ةيلقعلا ةوقلا

 رم ةيليجتملا ةوقلا 'ةتبكر ىئذلا مودعملا ود ىلاينكاب انكار دارملاف

 + ىمهولاب .دارتملاو ةرهاظلا ساوكاب .تكردا ىتلارومالا
 را عم اذا امك اهيسفن دنع. نم ةبلل خلا ةرقلا هتعرتخا

 و لضم ثاؤهايف عنبسلاك نيناتلا فكلهنىشي لوغلا
 تت اهيل تيانبا 6 ةببلا قف روصو لوغلا ردوصت

 هيفا كرنب موه هيدا هجو اناث لوقت : 6 ٠ عبسلل

 و نويعلا قعلا وه ىا ةيفيدتلا ايفرط 6 رافر طاا

 وعلب دارملاف 8 الن اوت وأ اهيفعت هسف ةويهرلللا كلارعشا

 دايز هل ئذلا اوه ريف نافرطلا تكريمي يذلا

 اذنملو : هيف اهكارتش :ثشأ نواب د ديصقو نيف 5 انمايمتخا

 3 نيسيش كا أرتشا نى ةلالدلا 8 يبغا رهاقلا دبع لاق

 ةجايهيشل اك 577 200 يف ىوشمل ثلا :نايفوا نم وج .ىلقصو

 دير انلوق يف ديسالاو ديزف سمشلا ف رونلاو 00 ف

 قللذ ربغو ةيناويعأو ةيوسكأو دروجولا ف ناكرتشي 03

 1 يبل ذا ةييشتلاأ ةجود وه سيل اهنم الك نيل ىناعملا نم

00 
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 نم اههنوكل ةفرصلا تايلقعلا نم اسسيسلو « ةرهاظ
 تاينادمّولا' نم لم ٠ ساومكا ىلا 57 نابل

 مغسلاو حرفلاو عوجاو عيشمسلاك ةنطانلا .ىوقلاب ةكرد

 , ىازاتفتلا ءلاق امك كلذ. لكاش امو فركاو

 يمهولاو ىلاينكا يف مهفي نا يغبني ةنا ملغأ ميبتنلا .
 ممسئرملا روصلا تايلازكاب ,دارملا شيل نا امدركذ مدت

 تايفجرلاب الو نياوتكا فطن رولا طيات لأب
 ين اهقيقمحت' قبس ام قلع مسولاب ةنكردملا ةيئزمكا ىفان
 5 ةيزابل مالغالل نال حالا قحاب فلا ذأ
 نسا «نج لطب ىلا 53 كنسيل اهركذ مدع

 باينا نالو . طق سادسخا اهب عقي ملاذا كرتع
 اغا نضوسشي هيلا سور اهركذ مالقتللا لاو
 كردي نان كمي ال امم تسيل اهئالروس دف 3

 تسميلو اب الا كر دنا مل ثتدجو اذا لد ةرهاظاا س

 لب ورش . ورمع ةوادعو ديز ل ققحعت اهيلءاقيح 1

 ىمسسي ”ام كار دالا ئوق نم نا همنا عى ىبع

 اهانناو وقفا رويصلاو بيكرت هناش نمو ةركفمو ةاينخ

 عارعش ا اهل ةقيتحال ءايعا عاتناواهيف رتل
 اهياد مو ٠ هل :"سازاال و ما نايساز وأ ناحانج هل ناحل

ّْ 



 نا

 كا ايزل : توازي اسيل فلا او لحي
 ذللاكك تاينادجو “تشو . ةنطابلا ىوقلاب عكردي
 سيل امهناف نيسيلقعلا ملالو ةذللا ىالخب نييتسكا ملالاو

 , ةريكاو ”لطلا# ن ١ تايلقلاو دا كاد تق

 + يساو وه أم قي دم ىه ةذللا اف

 :كردملا دع وه : وه الليثو كاردا وهملالاو كلذك وه ثيح نم
 0 ا ا

 هدم مج هج مرشو ةفأ

 بيخاوه أم ةدوهشمل قيبقللاو او ةيسضقلا ةوقلا كارداكف ىسكا 5

 :مالكاو ولكاب ةقياذلا بفيكت لثم :لامححو امدنع

 ةضاشلاو نسح م كروضصت ةعماسلاو ةحالملاب ةرصايلاو نيللاب د

 ىقاوب ١ ع 3 ةوجر ىوش رو ءصد ةمهوتلاو ٠ 9 ةحئارب

 نأ قكشن الف "يلقدعلا: امإو 6 81 +: نسا ىلا 23 كون
 اهناو ديفا تادرجملا اهتاكاردا وهو اّلامك ةلقاعلا ةرقال
 نقر اديدلا طيز ز كا وقفز .لافكلا لعن فورذت

 تانينادجولا نت بسم ةيلقعلا ةذللاف ٠ ملال اذه يلع

 انماوأ : رهاط اذهو ٠ ملال اذكو ةنطابلا ساوتكاب ةكردملا
 ننكر ذالك .نع نينتزابع انناك انملف قافيطتلم !الو ةذللا

 ةرفاظلا ساومكا ةكردت“ امه سيل كاردالو ٠ نيزوكذملا
 شاومكا :ئدحات كردملا ادعاض يف ةرورضلاب الخد
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 3 و فكروا ع ف ةوقلاب. كن 0 14

 هل ليزي: نماوبحلا: ةنكرذإل نسلم تحن عقوولا

 خا 0 او هلو 3 رديف يطل لدفال ناك رهو ا

 وهو ٠ ف ميزتسم هناف نايا نودأ ه4 ني د نم يف 4

 رعش 1 سيقلا ءو ءعومأ 4 يف د دب ديشلاك . 2

 نيل اوغأ تاينلكاو فقرر 00

 هلوقو ..نميلا "تفراشم از سطوبا فيلا قرحبلاف ظ
 انيقات ةصلاةيق نوملادبو اهفضوو ذة ةيدودسم لاصن نول انو

 سا هكر ددال أهم لاوغال/ نرايغا ناف ٠ ةءاج اهو

 ىهفرظنملا ةلياه شودو اهعأتزو نوم“ زو لاو 1 دوووتمد

 يقنع 2 تيكر دال ندسجو ولف ةدقرقحا ل انني دجود و

 : لخاد:كلابكا' وهو لوالك. نا اسيا مل ةاقيدما ,رصإ
 قيمرلا قاائاف ىانقلاو 1 تيار انيك بم رهعازئاندلا ى مدس

 الوتر نوكي ال ام: كسملافار اال نانا لفل يلق
 ىمهولاو:## ةرهاظلا سما نناوكا ىذدحاب اكردم هتد
 اكردا د ناكل نعد ول نبيع 4 ب عير 8
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 نقي هشنملاو ةبشنلا نم نبا ملعاو 1 : دببح هنيفلا

 هف هتدام كردت نكل هشفني .ةرهاظنلا  نساومكاب.كرديال

 رم اعوعجم ضزافا يذالا مودعلا وهو ىلابنكا هل :لاقبو
 قةدما هليفنملا# نشكام كردي ادهم دحام نأك روما

 ؛ دقي لارمع» ناكحف
 دج - 2

 3 7 و4 بن م 3 ١ ١١ - 5 دوم -

 رسشسي ر كو قاس مالعأ 3 9 ب 2 هف 4

 ل عع ما محار لع 95

 فرجا درو وجو نابمعتلا قباقش ص ذأو |

 0 نامعتلا نال ن امعتلا ىلا كفبضا اهدا« وس ميظمو

 رم لفسلا ىلا لام ىا :بنوصت.هلوقو , كلذ اهف رثك اضرا

 5 | ىلا لانا ان ركمتتو لير" اذان طملا ةبنحاص

 5 ةروشسملا ةسثو قالا ماليعالا :ن 000 تايارلا م اليالاو

 دا سمكا ن ال سلا هكر دنا ايف ةب دجريازلا ةيانول !!

 5 ىلرجتا يع وضاع #4 شق دوجوم و هاف كردي

 بكرت: لأ هكفام نكل ةصوص_#:* : سوسة رراعبم

 اهينم لك دِجرِدَرلاَو حابمرلاو أ اف :كتنوقاملاو مالعالاك اه 8

 رعد .ةيشبلاو ديما يندد ذك اوس ةيمدب 557 رمصبلاب يوم"
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 لاقيف ., زيركا تسيل“. نما تقذو 'هراقعلاةبلاا

 سماك نئييعضلا تروضلاو درولاك دا بدلا

 ةريكاب ملعلا هيبشت يف امك نالقع اهيناسثو ٠ ه١٠ رج ملا
 م ىله سدد كار دأ ق-هج 0 اهنني 5 دج

 نري ني نافل اهفلاثو .أ . امقيقحت ين

 لدالاف تملا 5 2 هد ةيشنملاو ايلف ةمسملا

 ىناثلاو يسح رونلاو ىلع ماعلافرونلاب ملعلا ةيدبشتا يف
 بقل وهو رطعلاف . ميرك لجر قلب رطعلا ةهيسشل ف

 ردصت ”ةيفيك وهو قلاو: مشلاب س 0 ال

 ,لقعلاب كرد هنال 6 ةاوهسب ةيناسفنلا لاعفال 1

 زياج ريف لوقغملاب سوسحعاا هيبشت نا ليق ةدياف .'

 . انبلا هوست اولا ل م ةدافعشم ةاقعلا مولعل أ ْ

 دافدةسملا 006 عل 53 ا < ص نو ْ

 قولا خا سوشسعملا ناموا تا لجل ذ ٍْ
 ريغ وهو ار قاما ًالصا عرفلل الد نوكي شت 5

 سوسعلا ةيبشت نم راعشالا نم ءاج ام ماو

 لوقتدعملا لعجو نرتب لوة-هملا ريدقل' قعوبف 1

 يضل ةغلابملا قيرط ىلع سوسعلا كلذل لص

' 



 50 ا

 لأ مص وهو هب ةيشملاف مص مه ىا ادثبملا نذحت

 اهيبشت نيققحملا دس يي اهيل , ربنكا مكح ف
 يوب خلا واو 2 ةراعتسا ال ًاغيلب

 خا يف قلد ناب ئياشوبو ةيبلكلاوا هل هل راعتسملا ركذ

 0-3 ةأ١د ايلا !لد

 مك ا

 و ناكرا 3

 ظ ادار يك ةافربط. ى نهو ناكرا ةعب را 0 | نأ ملعا

 1 3 #4 كاد ررق# داو

 ىلع انمفو هد هيشيلاو ةبشملا اهه ةيبشعلا افرط الو لوقن

 دعاك 7 نابويسم ىا نايسح نايم اهلرا اسفل ةثاللث

 ثوسلا ا قفخكا توصلا نسمبلاب دارملاو ٠ .ت 0

 دلما ٠ ناق اوذملا يف رمخلاو قي 1 اا ةعار يقع

 0 الل فل ىلطم ل 7 يف ريركاو:ممانلا
 ذنلاو.مشيلاو هس ىمو سدنكأ س اواي ةكردم



 سر
 2 0 ا ثبات و :بف_قحتلا ةراعسمسالا هحوب ىلعا

 ةدملا تبشنا وحن .ةيابكلاب ةراعتسالل هجو ىلع الو اه لابعلا

 مجو ىلع نوكحي الو يأ ديرجتلا الو ليقو , اهرافضا ظ

 نا 52 ىنيقسل . 27 دب زب يتبنيقل ىلا 5 ديرجتلا

 ىاكلاب .نوكيو 7 , عييدبلا ملع ىف ىجيسام 4
 2 اظل 4 0 ةيسيشتلا نوكيو ل

 ري أ 0 | رف ردن ' رجل ادي دكيتاوا وأ 8 ٠

 211 ٠ ردع دب ) لثاف ود ةذ2 جرخ ٠ ناسا

 ياا واق ناو ةوتخو ةوتكجل و لذ قالب ومعو دفإ |

 ىحالظ_ىالا هدجلا يف لخدف 5 ينفي ال امك ةئم سي

 هفاركذ أم وهو ٠ ا 3 يسعي ىةسن امنزوكذلملا
 ْش

 ديبزو

 . فان زم امر كشر ناكر فكل #اداقستولاد01
 دسالاك وا , دنماللت لهم وا دنسا ةقاكو أ: فسالاك ديز وع

 ادع ىهنسي اهو .٠ هيلع لدت ةديرق مايقل دياز“ قنذحت

 مانوأن ةيفا ينقع امكوو مترا ياراتحللا :لوقلا نأ:

 ركحلا مكين يفاوا ةبشمللا "نع ازيظ وق هيلا لعجو هيمشتل

 رعت 7 | 2 نخ قدم ا هه #12

 نا لا #2 لس لا
 ىدع مكب ا قاقثااوربخ دساوه
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 لو
 1 هثاقلعتمو هيبشتلا باب ةةيقح يف

 قاك ءاوس ةيسفنلا قلطم قا .ةغللا يف ديبشتتلا نإ ملعإ

 رامتسالا هيلع ىدندبي ,هجوبىلع وأ ةراعتسالا هجو ىلع

 يف ردخارمال رما ةكراشم ىلع ةلالدلا وه كالفةيغوا

 | بيها لدول رددتتمبملا "سوال ال ابا اننا نيم

 يحل ليان رييفبتلا اذه ةاردبطو , ةبشنلا ةجو وه قدنعلاو
 فو ١ يللا فيش اقوبوتممز ددز خافوا ارمع يؤ لاق

 ما ةيكراذم قع اةيلالدلا وها ..ابح دازكا رهو جالطصالا

 و ةيقيقستلا ةراعسمالا هدجو ىلع ال ى عنعم :ىقرخال

 ١" أظنفل قاكللاب 8-5 ؛ ني رجتلا الو ةيانكلاب ةراعتسالا

 515 فازاتقتلاو صيخلتلا بهاض دلاق امك. اويدقت

 نوكبال كتيع» .قا .: يلا ةراعتسالا جدام ال لبنف



 ك0 ولا
 ككلذ عشتو ام مزال عب داري. ىذلا ظفللا نا ًاعبا 3
 الءاد ناي ءاوس هنع 07 ل ارم 55 دارتو هل ل ظذللا

 527 : ق امكض هنع اجر اخو ١ نمصتلا معلا

 عضو ى دمنا ةانوم ةدار ا مدع ىلع ة ةنيرق فثماق ام وهو زاجب

 ةاندد ةدارأ: مدع قع ةئيرق زق م بوه ةدانك 5 نشل

 رانكلا, ىلع ركذلاب زاجملا مدقو * د! نتا عضو ىذل'
 مرا دراج ا هيفي ع ءزججك ةانعم ن ىلا

 هذ :اف ةيانكلا الجب ولا دارا ضعتزلع ةيزف مابا

 عرجأو ٠ اعيمج موزاملاو مراليلا اهب دارقا نوكي نا زوم ظ

 0 ,اجسملا مث 207 لكلا ىلع مده.
 ركرزذف هيب ثشلا .لصا ن ا نال ةيفتعلا 1

 أاننةوهاو ل ا يجدي ايلا

 نايتبلا ملغ َقوْدُم يوب .دا . كلذ وست ولادك زفه

 , ىناعملا ملغ ىف ةربتعملا لاككا ىضتقإل ةقياطملا راتبتعا نم.

 قمتها سفلا لرامم نايسبلا ن + ىناعملا .ةلزيم نوكحتف

 ملسع ن نسم دومصقنلا نا نأ 5 امم لصااف ,:»ل. ةغالبلا

 ىافلاو'ةينيفعلا : اهتلرا ٠ براون ةقالث يرش ع نايبلا

 ثحو معو نايبلا ملع نال .٠ ةيانكلا كتلاثلاو زاجملا

 « ىبهتنا . ةيادكلاو زاجتملاو هيبثنلا نع رديف
9 
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 2 ماالوب تدارمو نمصتلا يف لكل آزجالا ميزا
 وهلا نوكي .نأ زاومج رهاظف مازتلال يف اما ٠ مازعلالل يف
 ..بسيل لطعل نم رهيلا دييرقا 5 5 د دعم رز مدنجأو

 يشل ناك اذا اذكو , هل ًاموزل جضوأ ن نوكتسف طياسولا ةلق

 رخال عبلل هموزل نم يضوا اهسعبل هموزل تادوزا» ب أو
 ..وزللا ةفلعخم ىناول ةدعسزلي داوج ديز انلوق ىنعم ًالئم
 اليصفلا لوزهمو ,.بلكلا نابجو , دامرلاريثك هن 97 لثم
 : عيل كلب ده هنأ هذ ينجلا اذه ةيدان ُ ناسف

 وعم ل ياو يلعب 0 بك 2

 ٠ ليصنفلا لوذسهم نم هيلع ةلالد يسضو ا؛باكل ١ نابجو

 ديلوود» ليصفلاف . برك نع ةيانك ةئالثلا هذه نم لكف

 هنايبف نمضتلا.يف اماو:, ه١ ٠ ردمأ نع لصف اذا ةقانلا

 9 2 وي هب انج ىجلا نيك 0 ل
 هنم رج يدحملا ىلقذ يذلا يغبلا ةلالدؤ ٠ رخأ معو

 بكلذ ىزذيلا يغبلا ةاالد نم عضو قنعملا كلذ ىل

 ع !! مسجلا ىلء ناويبكا جاالد ع ما ءرج ند رج 5

 ع بارعتلا ياك 1 هيلع ناسنالا ةلالد نم



 ' قلل
 » ," كاحاصلا وهو ردبف .مزاللا وصخ نرهذلاجيف دلوني

 + نع جراخ ثلحاصلا نال هةمازتلالا ةلالد ةلالدلا اذن
 اظذللا 35 عوؤضوملل 0 َّظ ف اهي( 2 ناسسنا

 مت الد أ 5 يم نورس طقتلاو ١ 0 5 ل  ناشفنإل وتم

 ةيلققلا نوط او امك الحوت عضوللا ها عاقب ةقتع

 كل نا هز ةرردصخاذالا ةيعاقإلا“ كياقتاع

 ةلالدك ةيعينبطلا لباقي# -- مارعلال نافقنلاو ةذقزانطا
 26 :ظلا ئطتقق كير "و تاو عجولا هلو :

 راد 5 و نما مؤمنا ظفللا 50د انماَو “٠ " عضولا ' ظ

 دول اشو + ةقزض ةيلقاع ةلالد يهفاطفاللا دوو ىلإ

 ملقاؤن : نيل هع : عقول نوكي':يألا ةلالدلا انه رظلا ظ

 حوض يف ةذل قراطب دحاو نا لاا ةازوأ اعلا

 ةدلاكد يا ةيعضولا ةلا3للا 21 ضلشمالا نور ةلدولخا

 عما ماسلا. نال 0 3ك اهتالعخا مدل هب ةقباط.

 فيسك : ملا ى ئدقملاةيللذتلا :ظاقلال# وس ايام 3

 عضوت كاهن كاملا ناو ٠ هيلع ةلاكدلا" خف ضقبا ند

 فعل ذ<لفالا 8 ظاتنال 9 داو نك نكي 3 595

 الواط 2 7 عضولا»“ م رغما“ ىلع غهفلا كىنقوتل ْي

 50 حودضولا ف «نوكل د و يازاوخع ةلا لال
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 زالالدتلا# ا 2 58 ةءاسوب 2 دي واللا
0_0 

 اظنللا ةلالدر نا ابصاتف و 1 تاق اوعلشولا

 ,اديكا "ىلع 7 ةلالدك هل”ظفالا ةلهيتامأب اهيل” لد

 وديك كك ن ا لع جك رك ال عزاجلا سطو قالو الما

 21 ةلكاطلا يطع ناصف الك لال كفن جراف لكنا
 :ه«نلخفلاؤ قالا و' . :ةكيعصو- لوالا ف يقطن لل دلاذ

 .ةضا اولا نال ةيعصو 4 رايك ةطادلا سيتي طق او“ لح

 ازاي ملا عوتضوملا مانملا ىبءةيالدإل ظفللا: متصو انهن

 هفللا امه دوا وف ةمقناطإا جلال زاجل

 قسما نلف ةالدرلا#خذزتةيأفم :ةيلانلا تييمسو + ىنعلاو
 نلعب ف :ه امنا اويل طيفللا# 15 الدان ْ جواسا كا

 ندقذلا نيالكيلا“لوجوخ كا 2ث نك نا ةج

 ," نامل لاو امايالا ةئال بك ويف“ الرمح لؤصح مز كف

 نعذلا”يف؟ جلودصدك ص ؛مزاد هدي ناستال 0 د نافذ

 لانا ني رزقي دلال اولا ناقوس ىرثكأ وصح
 نت يطال مهول و 2170 هذول كافتو

 لؤضتدج ناق' 527 سو _ . ظفللا 4 عوسضولا ىتتعملا

 قاشنال تالدك 5 مرالا هر مران نماذلا 3 مورأملا

 نت م 70 است نك“ وهو 2 راع ناك همكم اذ ءلد 0 ا سبأ ا ا يعلو 1 7 دم 2 7
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 ةلالد يضوأ اهضعب نوكي بيكارتب هتداراو ماكتلا دل
 داريا ةكللا كله هل سيل نم ففع ولف, سعب. نم هيلع
 ملفي الاع نكي مل ةفياتخ» قرطب داوج ديز اهلوق ىدعم

 دحاولاب ينعملا دبيقن اماو . ةروكذملا ةكلملا مدعل نايبلا

 اهضعب , قرطب ةددعتم ناعم تدروا ول +

 مل ةابعم ىلع رخالا ا" ضيعبلا ن م ةانعم ىلع ةلالد

 ىالتخالا دييقت اما اماو . عوش يف نايبلا نم كلذ 1

 ىدعملا دروا ول هناب راعخاللف ةلالدلا جوضو يف نركب < ىنأب

 حوضولا نود ةر 2 ظفللا ىف ةينادنم ,نقرط ين دحاولا

 كلذ ذ نوكي الم ةفدارتتم يظافلاب دروب أ لدم ءافنكأو

 بفيرعملا يف لاقي ن ١ ىلا ةدجاس الو ىنايبلا ميلع نم

 عسضأو لك نال اتاني ةلالدلا حوضو يف ةركذ مدقتملا

 !يفالتخا ىنعبو , ةنم سوا وه ام ىلإ ةبستلاب ىقخو»
 ' ان اهضءدو ةلالدلا نييبعأو و اههضعب نا جو-ضولا 7

 ديز, كلوق نم جضوأ هناف ىركلا يف مياحك ديز كلاوقك

 ع ا ذ هفرعتس امك مومرك رهمرك نع ةي ةيانك دامرلا ريثك

 جرخأ دجاولا وزعملل روكذ ار ف 6 هاكاوكذ, ىلا

 دبع اططرا فيبيللا يوما د.مالاك ةةل هم



 اييليل| ةلالث .بيفو .. ىلا مل يف

 .ءيدبلا مق نع لطبلا الع اوندق مهنا ًالوا ملغ
 جايجمو رتغإلثلا ملع نم اءزج ةنوكل هيلا جايتحالا ةدشل

 نم ةناف عيدبلا فال م الكلا غالب و فت ق4 هيلا

 داريا رفد 5 عض ناب 23 قاده 8 38 7

 عر ل معلاب 0 0 1 صيغلتلا هاهم هلق يك

 لطب فارم 0 ٠ رج تاكار دا ىلغ اهب ردتاقب يتلا

 فيروعت ىف كلذرم دقو ٠ ةمولعملا دعاوقلاو لوصالا سفن

 ام وهو موقتلا ةركذ ام دحاولا ىنعلاب فارملاو نه قاعملا ملع
 . لاكا ىضتقا قب ةقب اطملا هبف وز , يذلا مالكلا هيلع -

 ةيلقعلا ةلالدلا ةلالدلاب دارملاو . بيلا قرظلاب دار

 يف لخدي ,دحاو ىدعم لك 7 ىلع اهب ردتقي لوما
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 7 يولابسي مهو 2 ا نارقلا انرقزيللا 4

 ع نا ىلا ارك
 لو ؛ نيح "لا نو 0ع 5

 3 رشف نق لوس ع1 امريغن ىأ

 2 ذادقنو ١ مهتشأيز فضيت هناف اهيلق ضارتعالا لا

 نارقلا كوقف 5 ىيأ ٠ مهر ةنجيملا كا امهلا قى «سانلا عاوجلا

 بنزاالا ىلتق ايتام ةقينبلال 3 ىلا ةببسلابز بيطيملا

 تقبل و علا :كعفا 5 2 نارا لدفاع تايم نا

 0 00 5286 ب رخماي ننامب 5 ناك خاؤلوقلاج ص

 ٠ ١ 1 ئعقا ديا آ58 هلاق ب

 "لاقل ها د --- ملل نودع نوالعلا#ا دعا 50

 ةجرجو ةفييرلا# فولو +ناكبلا + ئهلع' 00 يق قولا



 ات

 ىلا بفصوس دقن كلذكف ٠ يلع اديباز 8 دا ارملا ل عأ

 لاو اينيلقو :  منؤورحح ةرش دك رابيفاب ينام طلو زاجل

 ويبخلا ليما ين مالكلا ةعاج راق رب مالك
 ف دي مانمن جا 4 ولأ

 : ددزس نحلفل ايندلا قع دصب

 دهان ءارذعقز يف بتزرب اذا ظ 0

 داي ىا 3دوس رهط اذا ايندلا !نع ضرعب ل

 5 رتب عرخالا لوقو 3 ,اهيدي هارارك لم هم ف

 59 (نرغلا ءبيناج ىلاراطب (ةيدينلو

 يلا بيباج ىئايلعلا تناكاذإ ظ

 جايسلا نا .ىعيب + ةينخملا رقفلابو ةحارلا دال دارابف
 نودي دنفدلاو ةحارلا نم ىلا ّبْنَحَأ'ةقفلاو بستلا عم
 تيتا قزم لوالك عاراصملاف. ,:ل1 :٠ ىلاعملا ىلا .لديملاب .هفصيف
 كاواسإ رغاشلا اذه تيب ىلا ةييسنلاب زاجبا ماهث :ىبأ
 ءاستلا . اذه ثيبو هفورح ةلق:عم يتلا لبصا ىفدل
 5 ل رؤكذملا عارضا ىلا قآ/ةيلا ةبنسلاب بانما

 . ؟21مدقيزاام 37 راجيا نوكي :نأ زوج ناو

 ةاراسش نوكحو ناو «:بابلا اذه لوا ىف ىكاكيسلا لوق

 نم بررقيو., بانطالل اذه لثم اذكو ايانطا.نوكي ناو



 يو :

 موق لاقو . .٠ ةدحار سأيلا ين ناب هّيسس نيم
 روعي قوم [ممركذ ام ريغ ضارتعالا ىف ةعكمدلا نوك

 ٠ درضللا جرالخ ماها عفدل ساونا نوعييرأ زو زوج.

 ءابشال ةينامعلا:ر يفت“ نوكي باضطالل نا لوا ملعاو ١.
 نمو شرغلا نولمحي نيذلا نارقلا لوقك ه اهركذ مدقت:
 رصتخا ول ةثاف , هدب نوئدويو مهيزا كمحب نواب هلو

 يأ: مهنبشو ' نف: لركذن ال مهناميا نالاعب نؤتدويو ركذي

 هنوكل هب رابخال ىلا ةجاح:الءاذهلف ٠ "مج دوجنوب نوف خي

 اممم ةناو نانميالل فورشل اغيل نكح لطبخ اهناو امو
 . ناميالت يف اهنيعرت هلوطل دو نوفل: اواماعن كب نات“
 اهركذم دقتملا ةينامثلا ءايشالل/ يف لخاد ربغ بادطالا اذن

 0 تيسص | ةسيسسسللا

 نم درو ار هنأ انياذ ملعأو ٠ 5 , اهيف لداعلاب رهظي 3

 00 هكرصبا مهلوق ماقملا اذنه 34 أهركذ مدقنملا ةأعم'

 . موهاوفاب نواوقيو نارقلا لوقك كلذ ومنو ندا“ هئادعمم

 ذا ميهعلاب ةهاد ةنالزظنت ىكلذي:قفاز ,اقتفعلا ل لا

 ىلع ةلالدلاو فييكاعلا ىّه ءةعكشل ,ةلصفب رديف نىنتأ:+ا

 ةجحرت نوكي نا ريغ نم مهتسنلا ىلع يرجت# لوق اذه :
 بفشوي انك لإ اهلا ملفاو , ه١ . نملقلا ىف 7

 وأ هيغل امع انهفان رهقوكز ابتعاد باتطالكو زاجل مالكا



 1 عل

 هوثاف. هلوق اهنياوا ٠ ىدعم نيلصتم نينالك ب
 مكل ةقيزخن مكواشن ةلوق فاقلاو ٠ هللا مكرما ثيح نم
 ريغرتلا ضارتعالا اذه يف ةنكبلاو , لوألل نابي ىناثلاف

 1 ماعأو جاع هنع مهاهب امعريفنتلاو هللا --ذئ

 هاي زب نيروكذلا ٠ دحا. صيصخت خت ضار»ءالا يكشف ن

 .راسدالا اديضوأو“ ٠ 7 هلوقك امهد قار ص يا

 نأ نيماسع ىف هلانصنقو منهو ىلع 5 4 هتلج هيدلاوب

 ديصوأ رقت يل ركشا نا هلوقف ٠ ةكلقدإلاوأو يل ركشا

 قيوانللا اناس اهينبس ضارعتعإ د 2 هما ةتاج ةلوقو

 3 ًادرفم ميظعلا ابعد اريكذتو أس وصدسخ ةدلاولاو

 0 ةقباطملا :ضارتعالا تكن نمو ىئا انيق

 ١ رعش هب يبندملا لوقك

 مسهل تيار ول ءبلق قوفخو

 اطعتسالاو منهج عم ةسقباطملل نمارتعا يتنجاي .هاوقف
 ءش.دس رعاشللالوقك ,ةدار , ما هلابملا ناين اهو: 5

 5 نأسبلا ينو ودبب هر و ,يه الف

 اكبغ ان ؤفض ةلصو لو

 يرغ ماوه بديلا ايولطم بيكا رجه نوك نايف
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 زعش هب ةةعيضو ةربك وكن .كفرعلؤفك ءامدلا

 ايي ال .نيدامفلا ظ

 نطوت لإ ققيش تيوتا دق و :

 ا عب اهزبَجو يول مسأب نوب.ةصرتعم 0-5 ةايجفا

 تسيل ةيضارتعا زاولاو:: اهيف ةداكيل وهو تيطاخملا

 ةلمنكل مش لو يحط نهود محل ينوب ةيلاح لو يمل

 ريش «رماشلا اقلب يعلو ناز لانج ادع

 :٠ دش ابتيربلاةفاوب لب
 اردليق ناك فاي نووبامب ياست 7

 نامل يمسو تابتبلا لا نما ةففضج ا ف ا

 ردقبللا ةنلإ دما هن 7 لوم ةفازريدقتلاو نويبع

 كيسا ةياسن ابله فوريخات هيف عقو نأو ةغيلا منا

 معا يرتقي ايجا ءاو استإلاب هرملا مانغتف ةلوقو ٠ رمالا

 هناوريبع :كدووهيل يي واع ةيسارفتا .دعافلاو اوياوعش

 صضاردعالا نم .ءآدجاامموا:بثلا ه7 ميظفيو ىملقلاو ل. .يسق

 نارقللا لوقك ..ةا» نمردكا دو .قيفالك نيب عقأو

 بخعيو :نيياوثلا يمحي هللا نادللا كرما: ثيبح نم ّنهوتا

 نيبباوثلا بحي هللا نا هلوقف.تمكل.ثيزح مكواشت نيرهطتل
 ضرتعم 'هفاف 'ةعاجأ نم نفكاي ضارتعا نب وهطتلا بي
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 1! ليلا ىلذ ةلالدلل ليللا يخ الا نوكي ال ءازسالل نا
 باو 000 الانف ٠ ليلا ضعي: ىف ىرسازعباو

 ١١ يف ةدايز اهنا اهن ةارد' ةلمجتزا ةملك انياىدو ةلضنب

 | درت يةنكبل :ةلصفلا 9 قوي هاف داما:

 نأ اهل ا كلف دلولء وجا ةدخو نق

 دا1 انعم لق انسحت اسوان“ مالكا ناك ةليصفلا لم ن
 ريدي ىلا مالكلا اعنا يب قويا ل وو نطارتعالاب م
 ,رم اهل لجل لكتا أ ءةاوجل خوات ىنياصتم مدلك

 كيبل تكلا نا يا :مانهبالك عفد ريغ ,ةنكدل'بارعالا

 فيس مالكلاب#اقازلا يلو .:هريغ لب ماهيالل اعفد نوكنال
 اي '”قلعتي اه. عايمج عم رافد قبلا و معلا

 رركتيلا نيبالكلا ل اصئاب , ةارالوا+, .عفاوتلاو نالصفلا
 0 قيم الاب: ىأ الط 200 ١ لول ل1 نايس تفظع ىاثلا

 لوقيف هناجبش ىآرقللا لوقف وكت هيونعلاكةصنكنلا كلو

 لوق قاف * نوهتشن م مهلوا :ىد [ عبس تانبلا هلل نفاع

 ايغما ذا لغفلاريدقتب ناهس نوكل ةضرتعم ةلهج هنا حبس

 الكا عانثأ يف ةعقاو .ةاممكا ةذهوأ» ئللذ:نغذ ةردت ىا 1

 فرانبلا | هلل ةلوق ىلع ىزرطم ناولوتشي اف مهو هلق نال

 نق روعبلا نؤبس امع ىلاعتازللا ةكرنتل“ رديف ةدكتلاو
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 رعش »+ ىونغلا ذعس نم ٌبعك لق ملمو ٠

 ةاهآ نبت ملا اماذا مي

 تيهم ودعلا نيع يف ملكا عف 7

 رجمعل كلذ نا مهرال ملكاب مفضو ىلع رضتقا'ول نا
 نيبزنت تقو يف وه امنا هملخ ناب مهلا اذه لازاف

 لوقب كلذو ."ةردقلا ددع نوكي امنا اذهو ردلهأل مل
 لبن هكت هلك ىاقلا عسا 0-0 ُْف ما ظ

 2 ع نومي ف عيدبا 51 نا 'ملعاو ماما م - 5 ا

 مالكلا ف داي قود نا وه ليمكتلا اولاقف ,. سارتحالا
 دسياز نفي اما _متسح ليمكتل ماد يخص ةاثعم ىذ

 عفدل ونه اهنا سارتحالاو . ىنعم وآ عيدبلا نوتف
 9 سسك

 رحت دافلابلا 3 دكتلا تلو راك نفاع دوضق

 تو ورمل ولا مدمتسلا ننام نيل 1

 _ ردن ٠ ةدملا ليلقت ماو 2 , رقفلا مصاص

 عم ًالياركذف“: 35 دعب ىرسا ىذللا ناوجس نارق



 | و“

 اذن ةزجعو ٠ لاجرلا نم لماكلا ىفذ ىلع همويفمب لد
 ال يغسل ا 6 ظفل نال .ريرقشو ك-اذل '

 ,. ةا.. لاجرلا يف 20 7 الياق مهفتسي هذاك

 شلك ىلع هللا نا ءاشي ام هللا قبلخ نارسقلا لوق

 دج المال مضي سا 0 يديم و كلاب 3

 د ياكل قيمر نناوجو ٠ نوعبلا .نم زارتجنالو ىقوتلا ره
 يعم هديطاولو ٠ نعل. ةعفدب هو ب كك

 رعش + هع 0 لال

 ْ: ا جدمسفم ريغ كايد ىف 5 :فكراد ١

 ههدمل ةمددو عيسرلا يبوص

 ١ مي هد كلذ 56 دو وهصقملا 0 وهو انا

 اثلاو٠ 19 ماهيال كلذ .. نت هد اسييدسم دو

 1 لاس صمام سوال ل
 جو نع عوبس ويسغ نم 0 سرتحاف 8 هوس ريغ نم

 مالكلا رخا يف ليمكت انه وهو رةوحنو صربلا ضايس
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 من مال ظ 0
 3 لينيذت نورا نحاسي ١ تمل ىللفإ هارهشب كرا
 هلوق 5و٠ نه كع' -- هلق مس قلعف ةمدأ» ةنلوالل ف 3

 نىانشيلا:تفوبفلا نم :رما لمه شتا تسل ةقياذ"' نشف ىلا

 ةبلوق دع "وسال مو و 07 نأ اود ةفافاخ 0

 1 1 رجم د سدا 0 لطابلا» 0 نايف 31

 نأ ملعاز ما 17 31 «ودررل اهيل نايك نول ملإل هنن

 ةقراسيلا ةلوعلا بيكابلا ْ وكي قا: بينج * جول لاعبا ١

 ّس طابلا نأ ووو لوقلا. !اذهك رطب ديكاعل نوعي ناقل

 ئهزو هليقاول هأوق ف قطف كطانلا نقرا نإف ٠ اقوهز :

 نه مو 0210 دلك نأ فو ديكابتلا اناع ٠ ةأ ,٠ لاطأا

 رعش « ىناببذلا ةغياتلا قراقكا د
 ايا اذ  قبناسمب تي ]

 00 لارا - هشيعطب ىلع * ٍ

 قايم ب رزوعوق: روصو ده خا نم اسف ةلوقف

 ا يب 32 .بنطاخملانيداض ( ف عل! .دحوأ يف

 هما النيم كتوك. لاا وارق دوما شدا
 ة. لافض صدأ: ةيمل ذؤب عقوفتلا ةكر مم كثعشا و“ مو 1

 تيبلا رداصف ., لاتطنكا ئوضرأا«لاهفلا سقللا بذج



 اقف
 ّّ ارق عيكلاذدع ال 2 وعلا نيلسرملا ادا يوقد

 دولا 5 ايعاؤيف «لاغبا 5 ودهم منو موقف 5 نوبسيم

 .فرتو جايقاطوإع 7 ا هي مك هيف نكل“ ةداودد

 ركب 01 عصف 0 ها: / جوسي كسرلا ف

 ا اسم اا سيقع 5 :كييينعلام اع

1 
 ( 5-55 اوال ةةلينكا# دعم عا اهانييعم' 5

 .ةنو) ةيينتةمعلاب ةلوألا ادلكادب ةييضاشلا ةلمجما' ن
 2 مخيف وكلا :ليتيافتلا“ قا هدأ نك نم 0

 كلا ضل اكلم انوا لاعفالا ةماك لَم ددزد هنأف كربغو

 . صخاو.,.تيببلا نع الإ ١ هلو غور -الاعثلا ونمت

 ديك اتتلا رغب ةاميكا ريغت نو 5 'دقلاغيتالكيا ةءج سس

 ظ قاب لالا جرخم جر عد ملا ررتق ابر كبت ذدلا ى يا ومو

 دوو ولات ”نل هتفقول 1 دا ارم ةدافاد لش عسب

 :دارخلا ةدافابا 2355 نوك نأ هيلا 2 جرخا

 كي ةيناعلا ةلقجتا-نوكعت نبا ققعاردلب ام. جيل تفقؤتم

 القتال يف قايسال ىرغم# امر اج البف امل كاعد ًابلك
 1 35 5-5 لامعتسالا ر ا ثنا, لاطع لفقر

 ٠ و انلعخ ا ب »و قازقلا لوا ثا نابرضلا غ رغم“ حا

 ةزاذ سفن ناك, ةويلادكا مف هن ناد دل كلف 2س



 ل ١

 ني سيشلا |

 ْ بابا 0 شحولا نس

 هد فاو ناد نحرلا راج" همشن .نسايدأ 2

 مهون عسب يمد ماب 5 بوقثم ريغ 1

 ردش 00 وي كيب يف 2 وصقل

 مناخ لثم مف نم ساكب 8

 اخ ليبقتب ..مميي ملز ا ١
 ردبلا يتم نتايه ليث فيج اساكج مفلا لعج ا هناا
 دعا 3و هيف عركب 0 0 ميس م

 مل هذاد ةفقصو هنا ىزيعا ل 2 ال

 م 3 أ هر دك وكير هلام

 ريخب يل نم قزر# هللا : هديا و |

 لاق٠ عا ةاوقو ٠ لافيا باسح ريغب هلوقف ٠ بأ.
 و,



 م
 ل ايفا لاقرب. نآرقبلا لزق امك لوقلاب

 دل ةويما:عله..امنا«.موقاي .داسشرلا .ليبس مكه قرعبتا
 م انمك ريشتلاو عجوتلا ةدايز انهنمو . ه٠ ”عامم

 00 مالكلا ىاؤدرعطا بدبسب كعب دق ام ريكذن اعف
 ارقلا يا امك ,طبار نم ادرجتم نوي دقريركشلا

 دماج مث اونغف اهادعب نماورجاه نيذلل غر نا 3

 ٠ نوكي دقو ٠ ميحر روفغل اهدعب يت“ كبر نا اورو
 ::ا ايبا نوصزفي .نيذلا# ست الو اضيا.دلوق ىفامك ظباار

 فمي مهنبشعت الق اولغفي مل امي اودمح# نا نوعي و
 رسم الو هلوقل ريركت مهنيسمت.الف هلوقف ٠ باذعلا نم

 از 41 ينايعلا# لرغلا نع _ كيبل لوموعي :نيذلا
 *: جب نوهتنا ٠ نوعدت امل تاببه تابيه ود ديكاتلا

 ديفي امي رعشلا نم ثيببلا بلا مثخ وهو لاغيالاب 57

 ةفلاملا ةداي زك ةقعكسلا دو ,” اهن واقد ةعملا متي ا

 : يرهبب قاحتا لوقف
 ٠ ملف اذ: شيمنكا' تاولضلا قر خيش

 مزيكا د يللا مد ليك مجم ٌْ

 يق هلوقو ه وكب ,تفأو ج ياججلا م مدلدةسي هلوق ناف

 لوق ين هيشسلا "قيقحتكو ٠ 5 ؛ ديف ف ةدايز مرحكلا



20 

 نم ةلامب: ماعلا فارغا نياذم نو: ضاخحلا"زاقتقاءامل نتا نعي

 هلمشبال ماعلل رياغم رخآ عوش ةناك لعج ةفيزشلا قناضواللا

 بحعت لد ماعلا نم ىأ هنن ةيكح: نزعت الو ماعلا ظفل

 درفم ف نركب. دق 5 د ممرعشتلا# . هيلع  صيدعتلا

 هئكي المو.هلل ادب و نم لق اضدا هلؤق نعول" 51

 هلرق وعن هي ,مالك يف 0 دقو :.. لييثاففوا لقرب امرؤ

 نورغافو و رسب ألبا نوعا قفا مكسدم ن نكقلو د انضنأ
 3 ةهييمسسسلل

 كل ريركتلاب اهلا. ها دلل نع نوهتبوأ ؛«نؤرفلاب

 راذدالي ديكاسع ةيكيتلا عاين 7 وطال اناعطا نوكيل

 . نول ةوبجالك مث نويعت وغم الك نارقلا لو يف 3 انهك

 ١١ ىلع ةلالدب مث 4 : ناقل قو , هيلو عدز 3 ةازقفا

 حوصتمملل كوقبن امك ؛ دشاو لوالت نم غلتا قالا راذنالا

 نب ئخارسللببل 0 لعفش ال كلل لوقا مث كلل لوقا

 رابتقا شيف: نف ءآقترالا جرد ف جردعلا درجخمل يجف دق

 ْ + هللاو ودم :ظفلي:لو ال رزدكت 1ذا:كشاذو و ناتمزلا'ى ل١١ حارث

 ا. ىله وسلا ةداو زريركسلا ةساكل نمو .لأ ٠ ا

 مالكلا ىف ةاذ' لمكيل ةافعلا دا ظاقي الو ةمهتلا  ىغبدت
 تةنساةم دمي تضج ع جيس

 ا داقرلا ركاب سا اس اول مرر



 م

 يانا طة مهوب اذه نك لاح“ اذهو ةدحاو.ةهج عج نم

 .ءايدمتالا ذدعب جاسعمي لك نموا. عيشوتلا دلت 5

 .باناوونها نفعا مالكلا زجع اوسع ن اذه 3

 96-00 وخت والى ل ء وطعم اههيناث نييساب وسفم ى

 وه ناتلصخ لوقف. لمالا لوط و: نصرتكبا ن يعي :هبق

 نامسالا امه: كيمالا لوطو ضرتا ةلوقو مهبم وهو سم
 .لييقل راهتجيحألع ديرا. ولو نابض واو مهبملا اريسف ارض .ناذللا

 عضوا مع خالو مبا دنكل :لبنالا لوط: نصرتكتا هيف بمدسو

 ,ماسهتال/ ناكف فودتدملا نطقلا ىفل وه عيشوتلاو ٠ اينان

 وجا 55-5 ار هه . ةدومعقو لقدم هلا 0

 1 يك دو اعلا قلع ص فب

 اوظفاح نارقلا لوقاومت/ءاعلا_نينج نم سيل هناك يبدح
 نم .ىطمولا ئا د ةولصالاو تاولصلا 5

 ' نهو .ظسسفالاو. ل_ضفإلل مهاوق نسم ىلضفلا وا ةواصلا

 ' نع ةيضلخ ىو ىنطسو 1 ةيليملا نوطوق 5 رصعلا ةولض

 ةراصلا ليس نا اهبلضقل اينو ع ىو ثأو ءانصلا

 "اهلا يتازلملاب سه نا تينا اهنا فه ىلغيما
 تاذلا ىف رياغتلا ةنييرمللا يف رياغتلل ليرتت فكتلذو



 ا

 خاضيال نمو. ....ن!:...هل :اهيهفت حاشا علا كازا ةفامشا

 لؤق قاع يا ٠ :نيلوقلا دحا ىلع معف باد: ماهبالا دعب
 ديراو مل. ذا نووذهي» ددتنم ربط ضونصدخملا عي نم
 ه صيخلطلا كَسوج اه هلاق انهق: هيدراوبلا ىفكور اصمنخالا

 لبق !ذانف:: :هازملاوبعملا ةيداقل ىفكي ديز معن انلوق ىا
 مصيف 8 ءدانؤ اهالي ناك كادر“ :.الجر مخب وأ ديزا كوول م 3

 ردشم راما دارا دا: هوقو ٠ 75 2 د لمالا

 حاصضيالا ادعءايم:هنأ 5 أ وانسماو راج دال

 نحيا نيسحلا :اذع دعوي ليقول نقلا ل.معن كاب يف

 ىلا ' ارظن لادتعالا ضرعم ف مالكلا ز او ا معلا ,ناع

 م 7 1 دحر معب لدقم مل :ثبح ةةجو ند بانطال

 كقئنذح كيو تل وعم 0-0 39 71 5 07

 لامجال يقر ' ةدويعم رايال لكس نيب
 ردو 3 5 حريقة ليسا مدحت اذه اجياد .تت]صصُش لاف

 عما م اهيا لاق دنيا هتارغل تيدا ًالاعفنا سفنلا يف

 05 اذ قف ققدصي ن ١ نييفاعسلا ! ديان ا

 دحاو ءنأ هز يف دحاو قوش نع !مهيءامتجا مضي نافصو

 ماهب ال دعب



 ريس كر يس يدوس مو
 | سوفيلا هللا عبط ال , نكمتي لصف نسفنلا ىف.ئدعملا ىا

 00 ااا يبن زكر اجاني وغلابنا وم ضياع
 ذل يمكن وا+ و وعي نا نم شوغبلا يف يا اييف
 | عم هلع نامزمحاو ةذلوه كاردالل نال كلذو ىنعلاب ملعلا
 .لصحع مل اذا لوبجلملاف ., ملاوه م نكيييلتسا رولا

 ووعشلا روق ل صح اذاو د لبا ف ملا ال اسد روعشب خخ

 ةيللتو رقويباملا ون قرجنلا _كاقرهيت هجو نود ىدجوب
 حاضيال يبس ىلع هب ملعلا اهلل مح اذاف هايا اهنادقفب

 ل حرش قرع نافل لوقو هم ماعلا ةذل تلمك

 _ خوشمل حرش نساط كافخ حرش هلوَق :ناف ٠ ىردنم

 ؛ةحاضتاو يلا قللذ زيف" ديفي نورداطو بم تااطلل اه

 ج5” 5 ١ كمت ماهبالا دعب ماضيالا اذهو ٠ ا

 0 ٠ خل أنينروص يف ىدعملا نويل نو ةروكذملا ة.ثالفلا

 اهاقوع روحو ملعلا نذل ل كتلو + علا نم ةنلا ف 00-6

 لونك زاييطعتو او سضاولا تعجل ىشللا مي ميكفبل كلذ. نوكي

 مل ثسيحا ييدظلا و ندم تعاوقأا ا عفري داو اأو ٠ ىنارقلا

 | ديلا قانا ملرتب :فانيلاب نقيب ايمارنق لئاي



 شف

 اذكو لسن انكلذا يف نكن ملف فكالولا نيم ظ
 رمسعلا ءاةبو ددادشلاو نرداوكا لاوزنس نيت اذ: رباصلا

 نىوالذ# اهنع ض اللا . هقوثول :اهنياخ هولك سيلم ناه

 لق هيلع. قش دوازكاز نقيت !ذا ةفاق هلام لذابلا: ىطعلا

 ارشح ىدنلاو هلرق نوكحيف ٠. .اميناد: رميلا هجئاجحإل لالا
 رقما و ها نا! كحلا لاو 2 2 :دارملا نو :ةنعملل 5

 ونكت ه ,ةديافل د ديازبا نوكن :ىنااوه ئدعمللا دشفملا

 لا لبق ال نوكحب ال سمال ن 5

 اند ا

 2. 8 4 و

 تبدو يف ملبق مظفلك ىنعلا داةيفق ال مدكلو انضدأ انيعتتم

 * زعم هن: وعلا لونا للان زيغإ
 ملبق نسمالكو.مويلا ملط :ةلعاو

 005 6-90 ف وا ملع ند ينسكلو '

 ةدق ةديداق ذل وشد سال رك هم دعب هلبق ةظفل ركذف :

2 

 متعوسو ئذيعب هدرصيأ لاقي دق تالق ا 2008 لاف

 رشا نسم اذنه لثم لعجت الو نا متدرضو ىذاو
 ديعاسلا يملا رقدغب _ ماقم قلاش امنا قكدذ لاثما تل

 متبتكح دقل اذهاي . ةبتك ام ةفرعم ركنني نمل لوقت امك

 7 دا ذاف , أو أه .كاديماب ظ
1 
ْ 

ْ 

1 
1 

 ماها دعب حاضيالاب ًالزا نورك نادال قيل: لرقم



 واو
 رةدوابفل ال. دارملا لصا ىلع اياز ظفللا .نوكي ناره
 6 لوقك: ًانيعتم - ظفللانوكفالو

 50 هيي نعابلرخ ظ

 هدانا عمجاف ةدئافالف دحاو ضو ينعمب 00 تن نرذكلاف

 للذرة تدايزب ايوب هكحا اهنم ا اههدها ئفكي ذا

 ديبكا ا ىنائلاو:كتجو نأ .ءآفلاب ىلا .. نييعتلا مدعل
 روكيو _ةديافل ال !دباز ظفللا نوكي ناد بوح نوجا يشفملا

 موطتلا يبا تيب يف ىددلا ةظفاح اضيفت ديازلا

 نعش هي وهو ٠ كوع

 1 -:قديلاو ةءاهشلل اهيف لنصف الو

 1 وي ءاهل الول ىتفلا * دنت

 لضف. ال. هنا ,نئعملاف ..توملا يا ةيئضلل مس :ببوعشو (1)

 ىلع ديادشلا ناع ربصلاو .ءابطعلاو و ايندلا

 ,ربسعلاو معاجشلا يف يصب امنا !ذهو.تونملا ميعريدقبت
 :دواخاب ىقيت اذا 5-5 افي وا ظعلا ا ئدبلا نود

 ل 0 ابهوعو 2020 هيك ماهتقالا  ميلع ناش

 وه ةدف
1 7 07 

 ثينلاو هيك لقرصت» ويظأ مس 555 بوعش. :ةيشاد ) [( '

 و 0 ةرورضال انه قرصو 00



 ل ْ
 لك اذكو . دعقاوا مونقا هللا مساب . دوعقلا وا:مابقلاو

 نأ ىلع لدي امنا الم عذ ربشلا نال ةيف عرش لع

 ميا نلا امأو 8 نبق تا يذلا عقلا تضل

 ياي نا بايب د هي

 خدر رشيلا طبون دعو لع .لديو سو وبصل نينا

 نيبيعلا ضلدا نسصو أ ن ءارتفال أاهنمو ٠ 3 5 .نعفلا

 مهلوقك ٠ .لعفلاب يا 5 مالكلا نارتقإا 0

 . نيزبلاو.ماذولاب يسرا ف ميس اوما زلاب هن
 ىلع ل بنطاخملا نبا 3 انراقم. مالكلا اذه د قل
 ءافردلا 7 7 ١ ةسيب اول ءآبلاو قينو قوذهللا. 35

 2 نيم ىو م 0 أذا 5 أنشر لاقب م ءاعسلا

 كلاثلا هرتا"

 ' هنايشللا وطبخ
 نيبغتلا- قرط نم لوبقملا ثنلاعلا قرتزلفللا لغو نانا

 . .ةديافل هيلع دياز رظفلب. دارملالضا ةيدانن وه « ةهارملا

 ليوطتلا نتعب وةديافلانلوقب وهو نيجالمر فلاي ةورتحاو نا
 ليرطتلا فان رالا# ب فيتم ريفر ىلطفلل ديفلا ريما



 لشن

 اضم هيف هلوق“ ىف نأ نو ص لقعلا ناف + هيف دما

 صخغش فراذ" ىلع نانسنالا مولل ى دعم اللا ١.١ افوذم

 ريت نع لادت ةذاعلار“, هبسك لدغ ىلع مالي امذا لب

 هثدوارم يف هعمل يوشلا نا: ةدوارملا هناي ىوذحملا

 0 /للب علاج نبع ورفع ام قيرع قوقل اذمون> ها
 اعل اههنم برادظح وهف رصم#يف :بوقعي ”نج فدسوي
 ازا ةراغتناللا شاب ةدادعلا نؤفلا هيف .ثقمعا كلذلو
 اقتعلا لدنيا نا'اهسو. 1 + اهركذّرم دقو انتعا بملط
 ,رفاسملل مهلوق ون «نينيعتلا ىلع ةسباللاو نينفملا ٍ
 ..اسنقإل نوذكا قلع لدي لقعلا :ناف .نوميلارباطلا ىلا 5

 ىلع كد ةسباللاو: . ردي :قداعتي ايش ىلعودو فرك
 ,..هدنع ءاعد انه ييلوقف' «قرفسلا اودوأ ىوذعللا نيديعت

 1 ارسل اا ديلا خلق كرفس نكت ىارفابسلل
 ه1 ::اهيضيترا# نولءاعتيؤ ؤوبطلا. عبو :قومءايفسي اوناك
 1 والقط ا نيف نينوي يلح ةدلولا لكك نأ: اهنمو
 انقا لامن ناكم ملعنول ىلا ٠ 6 مكاسعيللال الانق ملعف ولو 5
 ولحن, لعفلا قف عاوزشلا اهنمو , ه١ , لاتقل اص ناك
 ايفا هاذ ءادبم ةيمسنلا ثاعج ارّدقي هناف هللا مساب

 عورشلا ةددعو , ازقا.هللا مساب ةءارقلا يف عورشلا دنع ردقي



 ما

 نم لسر تبذك دسنف ريضاونرتحتاالف يلويذكيو |
 نع مدقتقم هدلبق نم لسرلا تيذسكتت:نال ,نشكل
 دق ونأوق نا نعا هل هأزج هبعوقو وخال هلي هيب ذك

 ناو هءاوق وهو طرشلل اباؤج هلفعمج مضي دل جلا تفل

 مان مقاف زا نزح مدنبعل ييتتللا كف فيلا

 ني :فديبجال "3 ال هدأ ابقفلش ملعاو ٠ ل 5 5-6

 دوضقنملا 0 رهبلع لقعلا كدب ن أ اهتم ةريثك هءل داو 05

 مك-يلع تترخ و قوذجلا نيسيعت كف لجب ره

 ماكحالا نا ىلع لد لقعلا ىاف بما لوني قا 2

 اذه دب اليف ك6 نرد لاعفإلاب قلعت اهبا ةيعرغ

 10 ل ىلع لد ريطالا دوصقملاو ٠ نفوذ

 نايسيعستو 1 0 رسل 0 ا ا ٠

 , هباذعوا كبر رما ىأ فكبز امد ٠ بفوذع

 لدي ىلاعت هللا ىلع ىبجبملا عايتمإ ىلع لدا لقتل. ن
 ١ ايددحا كالو ْ اذعلا أ رمال هناب د .نوندعلا ينيسيعلا ْن 1

 تاذعلا نيسيعلو رمال نيسيعت قاع لد 5 ةهدا.دأ ازملا سب

 0 يفاذحأل نلبم نلبعلا 57 نأ اهيساوم + 355 ل ْ

 ىذا ل 7 نارق هل لوق و 5 ىنينعدبلا ىلع ةداعل



 هر

 دف اذهتلتسألا نأ اشكلا مالك رهاطو ةديضفلا ءآفلا
 دعما ١ نوكن نا وقف 0 وكامل

 اعلام ابننا ىلع ح انفملا م الك رخاظو . اطرش

 وتتلاو : نيرتذقتلا 0 مدح صف 59 ل لوألا

 0 ريش هي رع *عاقلا نوذ اهل لممتلا

 دل ار رام ىصقا ناسا 34 اوله

 كوك يي 7 ةقق لوفقلا م

 12ج نشلاو يشل ليغ قولا روكي 1 ها

 «:زبتكا وأ اددبملا هليج فوذخااو : نودهالا معلف

 اناذلاو قوذهم ادعم ربك نموضاغلا لوي نم لوق

 ادا )“ريغ نم اعيد ربداو ادنبلل نوذعف نحف :ه
 ارك قولا نك نا اًنلاث الأ ر"ايبغاقم ا خف

 فلا ناهس نشب اعز ملف كلا اضع .قلاو 9 , ةلمج

 اذ راكا رهو تراظأو اغافلاق انم ترذنملاف “ريدم لو
 رز املف تردهاو اهاقلاف كاضع تا تا ذا ٠ ةامج

 واكس نينو نام تدي الرا لع را ملغاؤا لا
 او ةغدي رق لا ةلاللدبأ افنكا :قوذحللا رووح هش ا

 ةفا كوب ذكي : نآو وتحت ةماثلم ماقتل ن ١ قافلاو رف انيك

 دقلا»ذ!"ربصاو نرد" الف فا ٠ كلنق 7-0 يدوننك



 كيلو

 :نم قفنا :نم مكدم:يوعشستالنآرقلا لوق وبخأ + ىف
 ٠ لتاقو رتفلا دهب نم قفتا نمو ىلا 308

 نيذلا نم تجرد مظعا كيلوا .:ددعب هلوق ليادب ى
 فرحا نوكيا ايناث :«نهانوةولئاقو يدعي نم أو
 لطبسو 5 0 ون رو وكذم ءبنبش نع ةينسلاا

 يش « بيلا نينا لونت دوو لف انه لعف:ىا لل.

 _مقيسبش يف ةونج: نامزلا
 _مرهلا ىلع :ةانياو موج فهلا ١

 لوق وبي ؛ روكذملل بمبس نو هيد ١.14 دابق

 قا: كوع ةللأ :كثعبف 5 شيا ليال م

 ىف سابلا نيب مككجا نول لع اوي ىلا كيجوبذ اوفل |

 روك ذملل بيدش ى» ةفرذحملا اوقليجاف.ةامجعف هيف :اوفلعع

 بيزا انآقق 'ايصبا' هلوق هدقو»«ا الوجزب اهل فريف هلوقا

 ىوهقنإف 58 ةدريضف لاو ترزجفنا ف ريهجلا فلا

 وهو . روكحذملل ببس هر ةفوذمعملا اهب ةدردضف 37

 ثيرص ناسف ريدقدلا  نوكي ناز وجو «,ترجفناف
 + وش وع ةلمج ءزج نوذحلا نوكيف ترجفلا دق“

 , طرشلا امج وهو لوالا هبطرشلا ةلمكا ءزج وه

 ىمسلا تريجفن اف .ملوق لش يف.ءآقلا:ن أ .يلعا ةدياف



 غي

مانه تاويل !ذأ تيعوف كاف
 اع 0 ا ا

 مو مولا اختنا معان 7-0 دع ل مل ان 7 راكشفالا

 ا كمت" بهذ لك 9 سقن أ دقذكلاو

 ناروف راما قهااوققو ذا :ىرقولو:."نآرقلا كوق
 قضولا ذي طيهتال ىودشوهو  فوذقع» ةيظردشتلاب

 هذه كك عماتسلا شفت بهذتوا ٠ءر قضوب فاصويأل

 !؟ 43ج :”ةعابتيم :ةدع عم ماسلا «ناثنف :رطععاظافل نكفم

 نيعا ركذ وق روت هي لكم مل انب هل ةراكقا تلاج ئطرشلا

 اازل هلَز 6-5 ' نكمم, تؤ شم 53 هسفن تبهذو

 جلل ردسف 35 رش ١ 512 اماوهف اءظف ا ارم

 تيارا زادلا ىلءءاوفقو ذا قرت ول قايم تبل

 وقوم: نوما ظلا لا خيرت اوف ايلا ةلزق ُهثقَو ٠ , :ًاعيظف

 6 مهسور وسكاذ نزلا ذا قرتاولو د قال
 هدنسللا# تالذ ربك نوذدملا ةامجكا زج ناك وا 5 ٠

 هتاقنلا باوبال جب رم انك لققلاو لوفقلاو .دنسالاو

 ياريفغلا- ا قيزفعي رهعلا زيعدلا ودك لاتكاكر
 تيل اج نور ويس ونساحسملااو 3 نو رهلعإ ادم
 رخلا غم :جتفوظعملاكو“.. ئرمعل الو معت مدنقلا تاوجكو

1 

١ 
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 مهجر : ىلا اجر مهدازف وحن فص: ناكو كولا ءارغقلا

 ةيفص فوذيعملا افايضيف معا نلف ادي اسجر 1

 ناف ىأ وللا مكبس ينوعبتا و نك الرع وأد 8 3

 قع ءاشدالا بأن ردخأ يفرم دقو 0 هللا مكب لود"

 مهنل لبق اذار ٠ راجل درج :نبآ رطرش باوج

 ىأ 0 نودجرت 60 مكلف اميامو مكيديا نوب م اونا

 م ليوم طر فيلا باف ا جع نوودويولا اوضرعاف : أونع

 3 د 0 مهما ب 00 ارقلا مالا يب فاك |

 ولأ 8 5 روب هيلا عوش طرشلا ا 6

 روصدي الو نكرم نه ذم 21 عيببلا نيش كني»ج

 هلق منبار ا نوكد 5 ,اروجب 2 .هؤ اللا 55 0 8 ا

 : ىرس الإ 00 ع ل ةدنع ةرسمأ لع

 , سيكي هودي يوب هللا, ودسعل لايق اذا ىلإ

 برص 0 تع صن 5 |: مهاضوإل انم+ ديغؤلل :ةضو

 .نانفلا نم عد 55 نيدو هم مثاول و مبيد"
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 2مل+ تقلع اجا لاك .ًادرغس ةلضنف وا: ناك دمع :الفتسم

 .رعلا لوق ودعت , ًافووم فوذملا ةلمجصأ زج ناك

 اياسفلا .عالطو الج نبا انا

 فردت ريفا صا تهقم ظ
 وفا و قارؤفالا الج 557 شكا .الجف

 اصلا نا لبقو ه٠ :نفوضوللا_نذسعف , لج لجر نم
 أكف نا 'طرغتم الا اهفيضوم قذح ال ةلمج كناك اذا

 قل ا قفب ذيع ١ نفف رورجملا ع وح قووضوملا

 جي م عبع + هللذ ناود مهنمو «٠ ن رارقلا

 اة ا !31اضنسال و زدات ذزةربغ فو ٠ اذد

 ريهدلا 00 5 انه الج ظفلف , ملمجا ىلا ١ ورطلا

 3 رعش «رعاشلا لوق يف ديزبك ى * يم نبل
 7 مد

 ع لِمَ ينب يلاوخا نيتيكنا

 نق بل لش
 تب ةامهوت ابك لمغلا نزؤوو .ةيقلعلل "نرضنف ريغ ةقال -

 الو لدفلا دب ضعي اسمغ, نشيل نزولا: اذه:نال اناسداا

 كلانا كلذ« ئيفصتو..:لعفلا ةذانردك ةدايز ىملوا
 يو. انه امك هلعاف ريمض هم رصعا اذأ ةيملعلا ىلا لوقا

 اد درفملا كح. دمكحف :الاو ىكحم نهفاةملع اهلا



 2 هي
 مكلو هلوق: ن اف نا ازال ايضاح , دوقلا نم وه ماسو لدا

 تلمس اهقد 3 طم نصاضقالا ن .درطم ة ةومح 6

 لسفلل ىفسا وه ئذلا لثقلا ناف مهلوق نالذ ةوبصت

 لثتقلا نال لعيقلا قادطم ال: صاصقلابةجو نلف. نوكي
 ىع هوا اتمداس ذل ىذا لب قيل بقا وينسل هيأ

 لقلا ةظفل راركتث قا» لمسشم هناف مييلوق. العا رازكا
 نم يالا الكا توؤيع نم راركد مآ ثلبحا نم راركخا

 0 نا 0 سس مزلي الو . هيلغ نى هيام: لدا راوي.

 ادد . وبه ايه :يف .كقرع امك ةحاضفلابا ل زاركب

 جاد هداف م ارق ئالخب :تفونح# رددقت نعد دك فلا

 مده اطملل ًانماث 7 زهكرت نم وم كذقلل ىوسا لغفقلا معلب 0

 موي هو يااا ةعنض ىلع ةلاتشالا

 دن 5 ء كا ب حضابصن

 ندداضعلا نيب

 ديه ىذعب :نوكبي اهنو» قفا راجيا 58 ناو

 ءرج نو: قا لوا ا عد 5-5

 5-0 وقل يلع طا .ةيرقلا لاساواوه ن اك فام ه3

 اهادمدمتااو أمل نيثالث قوم ان دعراؤ وهف هيلا ااا

 ٠ ءاذلا رسكلو امو راسو 0 «لايل لشعب نأ 2-0

 نك الؤاضما قاعي مالكلا قركذي ام'انه ءزجملاب دإ



 مم

 * ,لعفب قلعتي 35 نيل رم فرح ن نأ وهو ي-ظنل

 يد هر
 تقلا و مهلوق وهو ىذعملا اذه ف جايك رعما مهدإتع نه

 اهلا نور ىفإ فورس" ةليقل لوا... لدتللا ىفنا
 يقنأ لعقلا مهلوق ناف أذيبد الخ تالباق !ذاروكذملا

 | ظافلالل هذه ىبعا ٠ ةوبح صاصقلا ىف لباقي لائقلل

 ااخدنم ال مكل هلوق نال ٠ نيالد و طاعلال كلن رظانت اذه

 م لدقلا ياء ينعم م ادياز نيكل يف ل

 و ركل ال هيد ورا ربتعم او ,: ةويح اهب

 ايناث ايامك 36 ةرابغلاب تليف امنا ا

 4 9 ريوصعلا 0 2 اِل هناف :مماا د

 نإ يطححلا 9 ةويحر 86 ةديفب مل افلا ٠ ةويجلاب

 0 5 ةامج لثق نم هيلع ارناك امع مهايا صاصقلا
 ةويمحا نم عود ص“ اضقلا يف مل 5 ةيعونلا ن م ةديفب

 (جايقرال اناليال هلتق دصقش يذلل ةلصال ةربكأ ىو

 اذا 5 صاصتقالاب ءهماعل لبقلا نع لئاقلا عادترا كا

 نم ةيحاص مات اس عدت اف هلام ص:-قي ديأ ملعف 02 آه م



 "محلا

 ع 5200 ان لالطإف ديلا ف 0
 نواز دن نورص صاق تخبديلاا ظفلفأ ةلقلا مال

 . داؤملا : :لصا 17

 فذ راهو رضقلا ناجبا ىايرضراةضالكو نا ملع 9

 تبطي 507 كلوورعت#لا

 اننا ولام نيكي رف اوالبحا هال د نول
 . .ةريح صاصقلا ىف مكلو :نآزقلا:لوفوتين قدح نب :

 اذا ناسنالك نا نع ا ارملا نالويشت هيلز ةانعم 1

 ل الف ل نصدضويقوا 15 نادت, اوقع "هنا 7

 7-0 انلا نم ,ريثكأو دل ةويخب صاصقلا ةشقلاذ ناكو أد

 سبيلا تلقا نانف روك ذا لوقلا ىف: ئيارةيف 26

 .رورج ماو راسا»_هب..قءاغي يذلا لففلا!قوانح ندع

 فكرت م هكر فيول : يع روز اوراكل ةحاي لا

 ريك راو ىسح ىبلا دارسملا لتعا ةبداق : جايتحا منع لحفل

 2-1 010 خيش 'نيودحج هيفا نس لو يا نا

 رهأ ةباعو درصعا رهءاضنا لجفل !نذ دقتو تارملا لصإا 80



2 
 ' يي 5

 5 0 ا .

1 5 

 1“ د

 35 د 3

 هلا اذه لثم ن ,ان قاع دل: نم ريثك يرصدق هذا ىلع عوتمم :

 0 : - اة

 قام لاو :لؤقلا ظب انك ةقحلابو :اليؤتف نك ايمبز
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 8# سلا لبي دارللا لصأ ن 10 سيل ع هل

 .فاانككا ةآرشما 1 انحبال لاح عقاولا طرشلا نيتعا

 001 لل اواقجلل راكتمادقاو ودلع قازامسلا
 1 نوه اكيد وذات (ذانف طفلا ال ئرخللا

 قتقوتي امه قود ةر انتل ظفلا ع ند وفا !دينكراو ل

 4 2 اوامتم نوكشال ذتنح» دارملا لضا ةندان هيلع

 را ا + وب انهاعد 2 اذا ميكو

 ا ع و ندا .اناخللا

 ىنانلأ يامر ا و
 ١ 0000 5 ١ 250 ف

 ةرتتيوملا» قرط نم ايل قيباملا قدر 21 دو راجت الك

 هي فاو نع ضقان: ظفاب ذا ارملا لانعا 2211 عد ردا

 اوغبب هر نتف ةلؤيقاومو -- طلاب زر رطل 1 0

 دار ليا مياس عطنا ب اوت لالخ
 !١" ةرمع ٠» قوكتيلا تلح 7 زن اينيسنقا از فاو



 عدم :

 دوصقما 9 ريبعتلا نأ نم 7 مدقل م مهفلا ىلا ٠

 نانثاو .ةلوبقم مئالث اه ىتلا تسلا قرطلاب نوكا

 ىهو ةاواسملا لعن كلذ 7 ذانف . ها, نادوأا

 ىده دارملا نع ريبعتتلا قرط نم لوببقملا لول قيربأ
 ظنللا نوكحي نا ىنعا هل 00 رظفلب دارها لصا ةي.د
 لوق وه .٠ هيلع ديذي الو هنع صقنيال دارا تع دنا

 طيقتللا نقرر ملهايبالا نيل رار نوط
 هيلع دي 0 هنع صقديال دارملا ىنعملا 0 ردق 9 ْ
 رعش « ةغبادلا لوق وح“
 تا يذلا ليللاك كل

 عساو كنع ىاتنملا نأ تلخ ن دفنا

 طرشلاو ٠ كعب نمل ت20 نم ا مسأ ىاسملاف

 بفتيبلا اذهدى طفللا ناف لاح : علا ثلخ ناو وهو

 ريف نيلاثملا الك تلق ناو .. دارملا ىنعملا لصاروبدق
 ىنعتسلا :ىذح نارقنلا لوق يف نال,قاواسإا ين سبح
 الازاجيا نوكيف طرشلا باوج فذح تيبلا فو
 طرشلا باوجو ةنم ىقتسملا لذحرابتعا 25 ه 0

 هيلع فقوتي .نا ريغ نم ةيومحنلا دعاوقلل ةياعرو .ىظفل
 ابانطا ناكل نفوذح الاب حرس ول ىتح «٠ دارملا لصا.ةي.:



 مع
 امهف نأ درملا نانثالل اغاو 211 وهو ,ةددافل

 كلينر انني 25 واو ريف دوضقلا نم: اشقان ناك
 1115, ليوطلا) ال لاتقي و رقدي اف نيعل مبلع !دياز ناك امو
 ؛يقلاو لصالا اهنال اهريغ ىلع ركذلاب ةاواسملا ثمّدقو

 |. مانظالتو .راججتالل هيلع نناقي؟ىذلا روعسدلا اهناف ىيلع
 ١١ ةبسلاب اهلقعت نوك ىلا ةيبسلا رومال نم امهنأل

 ًاقن امف اهيلع سايقلاب الا نافرغي الف رخآ ىش لقعت
 (بانطالا وهف اهيلع داز امو , زاجبالل وهف ةاواسملا ن

 اكو ةنم ديزا' مالك ىلا ريسلاب ازجوم ن .روكي امنا رف
 ل هنم صقنا مالك ىلا س ايقلاب انظم نوكي امنا بنطال

 ايهاب 0 نانطالاو زاجنال 7 ياكسلا لاق
 يف" نينيعتلاو قيفضتلا كرب الا" امهبف مالكلا رتب ال
 رييعتلا ىلم لاقي نا نكيبال ىنعي .يرع رما ىلع ءانبلاو
 0 مالكلا نمرادقملا اذهد ن ينال ١ قيقكلاو

 بسلاب زجوم ,مالك قو باشا د كلذبو

 ذكو رتخا م 00 ا وكي مالك ىلا
 نادكتلاو قيقكتلا ىلع لاقي نأ“ نكمي ففيكف ب
 انبلاب الا ب نكي الف ةنافطا :كاذز اج اذه نا
 | 00 برقاللو ٠ 57 . فيما لها هر عز ورمأ ىلع
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 لااا ا 0 ا 2 با 0 7 لااا 000 اا 000090000007700 1 777 ا 7 7 7 ز ز ز ز ز زة ز ز ز ز ز زا 1777777

 دب عما 1 ن7 اة ا

8 00١ 
  1مالا بصاسلا 3

 اق
 ءازجا ةقللث ميفو ا دي سوت ف

 ليل لا ظ 8 :

 ةاواسملايفو يبايبلا اذه :ةقيقحب ع

 ابنها وذ سلا نع يا دروب نمويستلا 9

 ادب ىافاوال ١ دوصقيملل نوال ١ اقوم ظفاي نوكي

 نأ! ابيها: نميقإ لاو ناديي ودا فورا ذل م
 00 نإ اما ةيياولاو ال وأ دوصقتملاب لرب هد ايفاو

 ا

 قانثاو د اهنم ثالث قرط ةشمخ ةذهف ؛ ال وأ ع

 ى» 3 وبقملا ةئدلك هاف و فاز اهني ةملا هلاقبامك ن

 ذاونملا : بيدا لكمال ناسي حملا و 1 5
 : ا ع ةاوانسملا َّك

 دق نقل :دارملا ىقدعملا ن .+ !هجنانزولا ةراكوام اياب

 ةدا م1 لأ 8 ا اا ىنعملا نا اًدياز 2 3 الا



 مْ

 : لعن درج لاودخالا نم اينوكي نإ ووجع الاسو

 ايقبي ليغ بيخا لاك دحاو اهيحاض 00 وكن

 يوكل ا ردوا هادا لاوح الك نم اركب نا رؤجنو هاني
 | اعل رن نلمجيشبن ىئ ءذلا ميسالا ةرماسلا لاخع ا حاص

 ْ كنا اد لاسقو ٠ ا نان قفريمصلا ا ةقباسلا

 ا اج ا ا يب لاما ئذرمس ادحإلا
 مساعم 7

 3 وعل م نع ءاودست 1 ءةهدر دالص م يريمصلا

 1 0 0 عنضءعيل مكيصعب أو طيدهأو ٠ ُْف 81

 : رعش « رءاشلا لد
 ا
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 ةلاجق ناورسم ايا ثيثا اذا

 © 5و مض ا ل ويهيم
. 

 دسك داع ١ نع 8 دع” هفعضد ا الذ يلم

 ذه .نم نإ انقلا ناذهو 50 4 نوا 5 ةطباو )أ

 دا ةرماخ عآم ر اهلاويبص هلوقك .ليلق وهف 4 ٠ ليغلا
 ىلا َ ةرماغ ءاملاو

 © مدع ربح ةارضابع 1
 ه-



 م
 ةفصلاب لاككا سبتلنت اليل واولا بجاؤلاف الاو
 نم انكلها امو فيس هفدك ىلعو ٌسراف لج. د
 ب ما كلا لاقو ا ٠ مولعم ا اهلو الإ 8

 قرد لوخدل ةراث ةيمسالا ةامهأ يف وأولا ككرذ نسل

 0 3 00 2 !دعبملا

 تراوسكل ذو ال يلاوح 00 ظ
 لوعنفم عنخ الع تغققو ةّيمسا ةلمج دوسالا يدب هلوقف

 نم عون ند لصدح ديلا اهناك لوخف 00 هديا

 .رازدلابدألا مالكلا نسعي مل ةدلمجكا عه ىلع طابق
 ا تا هل وذو : نود ابضت ءلا ةانعم دراوتكا هلونا

 وهو هيبشتلا نزح يف ال اهل يشب نم لاخ يبفاوجو ىفانا

 قاولا كرش ن 1 همك و ٠ »ا 0 لعفلا ئنعم ن 0 امناك 0

 لاح درفم بقع ةيلاكأ ةيهسالا ةلمدلا عوقوأ ىرخأ 8 7

 : رعش ع ىمورلا ندا ََلب ْ

 اني اقع انتل هلم نفي هلا ظ

 مييظتفتلو لدينجم مل قلاد 2

 الاس هلوق اهمدقشي مل ولو لاح ليجبت كادرب ةلمجف

 ةلامجكبا ىنعا نالاسككاو . واولا كرش اهسيف نس



 مم
 5 رفئاتسا مث ىجملا _ هب ثبثاف تادب ل

 يلو لاا نومضم وه ال ال انامنا تاددباو اربخ

 ادنك . واولاتب. ىلوالاب ةيناثلا ةلمجا طبر ىلا يبتحا
 > مص يف ءافلاك ىهف بنعاذ ووصو عقباط# ةيزؤحت
 هز ىناسج وحن قواشلاع طرشلا ةلج ىلا طرشلا باوج
 34 نع. ىدغتسملا طرشلا باوج ىا ءازجلا ةلزنمب عرسي

 دز ىاج وحن ىف ةلمجاو٠رهسفتب طبتري نأ هناش نم نال
 شيل ىذلا ءازجكا ةلزنيب ةهفتك ىلع دعفيسو وا عرسم وهو

 (زؤ قا نا ملعاو ٠ ٠.51 دسفدب طبتري نا هناش نم
 .فيس هفثك ىلع ةلمج نأ فيس ردفتك ىلع ديز ىناج وك

 يس لوا ممن نوكي ن اال اوا هجوا ةعبزا لتس

 لوغو ةرتخ فتك ىلع ونهو قرظلاو ءادتنبالاب امرعي

 . دش رادلا قاوخن يف ككلذ راج امك . ةيمسا ةلمجكا

 ,يا ىضاسللاب ةردقم ةياعف نوكن نا ايناث . كيز ماقأو
 ةردقم ةيا ةياعف نوكأ نا اثلاث فيس هفنك ىلع َّدِجو وا: ناك

 ,نأ اقيبلزا فيس هفتسك ىلع دجوي وأن وكي ىا عراضلاب

 -ةغنك ىلع انياكىبا لعافلا مسا ريدقتب ةدرفم ًالاح نوكس

 اهم ناريخالاو , واولا كرث هيف زوجي امم نالوالاف تفيس
 ةركف لاكا بحاص نكي ملاذا اذه ل هيف عنتمب

 نإ[ 7



 ع ْ

 دلع تقيد ١! دبز فعأ ا!هنايعراق اذإ كانإررماقبا دبع امض

 : عقي داكيال رفات اماليك مرايا جاتلا جرتخ وأ دقلا
 ف

 ه٠ هقيمس دلفي وهو تفز اح 00 0 هداك لابعتسأ

 ىنانيستيا نع كلاب وا 01| رس هاد '
 نكلو فكل نك يءاخ درت مل كفاو تابثا ءادتباو مل

 يي ةلزكأ و 950 ريوظبف ل اييكلذك وهو ىفإ#

 هيشتلاو ليد ءايلا ند ,ببرض)ب لأ واولا نَء :اهدرجلل روجل

 تف !اةءيبصسلا بحاص مالكم رحم اننيباو يا ىلا ١

 ب ئلغ تيفيطق اذا ةنييسال ا ة:لبخكل ١ نأ ركذ 5

 تريعتيما تفطولا ا ىه اينالال 04 1 تفذدح ايا

 مدلك سرا وه 5 ذكحا ار دهر ناحل كلوقف 0 ليصت ظ

 ىو اهلبق لاح نلعب ان ةسفو نلوم ابر اذ مه ةلمجف يدق

 , ها. ثيبح مالكف سزافوه دين قاد افا . الجا

 اذا. كنا نم رهاقلا دبع نسيشلا مالك نمرزوظي ىذلا
 00 أ ليم لب ”هنا 0 0 فاح بأ

 ١ عرس# ؤهو ددز 9 ع م ا 5-0



 ا

 ناو لماعلا' ةلصّف: لخ دن ى:دواولا امهيف كرف نال ةامما

 غلا فئتاتسال' نا يف درفملاريذقتو دقو بابثالا ىف - هيلا

 رضوا عرسيوهو ديز ءاجوح يف عدتمي امم اذهو تابثالا
 .وقرملا ل صقنملا_ ةريماك تيجو ديز ركذ تدعا اذا كنال

 ظ .ةمولمأ ةداعا ةلز كمن ْن 0000 هه ديرو ديو ءاج تاقو

 ظ الضيف موسل لخدت نا - الياف دعت لدن يقاس :

 وىضةح نوكت 1 نر ةداعأ .كرانشالا قبلا هم هديا ' .يجملا

 .ةتكرت 1 الو 00 3 دن 0 هن اتعوبا كضقعو

 لبا ىرجع“ فرخ نن : نبا يف 01 ارم و رةعيضود !نعيملا

 ' نفك .معزت م 8 21 0 ةرمعو 3 نىفءاخ لوقت

 لسصالاف اذهىلعو انايثا ةعرسلل دقيت م مالك :قناعينب

 ارجاع لا ةييشالك ايا ىج 1الى نساعيقلاو

 تبررصل ٌسايقلاو 0 نع ران 8 -

 هبا نال كلذ . هيبشعنلا ى 2# مالو ليوا سبل | نا

 ا انما قدي ل ةدوع نعمو ٠ [ انعم 1 آلا وف

 نم حولي ئذلاو ىازادفشلا لاق نق" ون ءاجاىذلا

 5 ١ : : ا عرس ديزو دنا] ىءادج زنى واول: بوجو نأ فمالك

 ظ 4 0 وأ ةماعأ زا ووعم#و هيدر ءاجو . عزوتمم وأ

 : اكو ه ةأ 0 عيوسم وأ عوسسب وهو ددز نءاج وعن يقدنم



 رمالاب

 انو ا رف اخلا تفرع دقو ةقراسقملا ىلع ةلالذلا

 ن1. ايفنم هنوكلق لوصسكا :ىلع رهقلالد ماله فا ىناثلا
 مسا يامل اولاكلا ناو : ةّيلفف ةلمجلا ثناك اذا اذ

 تثبشملا ئضاخلا فرم ام سكفل واولا قلزتوارعت رويدقلا

 ىلع ال ةرمعسسم اهنوكل ةفرادقملا ىلع ةيمسالا ةلالدل يب
 ماودسلا ىلع ةيمسال ةلالدل ةعبات ريغ , ةفص لوضع

 , _ةءدب ىلع ةدوف عجزو يف ىلا ةوف اكول ٠'"تابثلاا

 ام نلع ةموجر قا ءادقشبالا نع ةدودو ةوف ب نم 31

 :.ذ ةلمعف . لوعغملا ىهوردتلا ءدبلا- نأ ىلع ”ةوادا

 روهشلاو“ ,االا ٠و كب نع -ةفدوع اذكر ةيلاش يمنا 35"
 ةاوبجا ةلالد“ مدعل انبكرت نم ”كيوا واولا لود نا 531

 نتف اهيف'انيتسال روهطا عم كوبقلا مدتئلع ةيدنلا
 , نودلعت ل !دادنا ملل اولعجت الف ون , ةظباز ةداد ظ

 نيب ام نوملعت متنا وا وأ ٠ ةفرعملاو ملعلا لها نم متنا ى ها

 0 ١) نم ريثك بهذ . ا توافتلا ن ه.دادنالاو هللا

 ديع لاقو ء قيعط واولا' نع ةيمسالا :درجتت نا 11

 لاما يدرس ةيمسالا خللا ىقادبللا ناك نارحداقل ا ٌْ

 وهو دميز ءاآج واعمل 8 كربخ ناك ءاوس واولا بج ْ

 نأ كلاذو ٠ عرس امنابف ءآج وجنت اهب دأ٠ عرش
 ئ
1 
١ 



2 
 رابثاللو ىفثلا نوكي نا اودارا .مهنال كلذو ىبضاملا ءآزجا
 ىفنلا اولعج ولف , ضيقف يفرط ىف دحاو ,نامؤب ناديقلا

 هاير قاع ّ ءارمجالا ن ره عرب : اديقم - تايثالاك

 ,و اقلطم هعوقوب كت تابث ال يف أوفتتك اق نيثزجلا ري اغتزاوج

 |.معصاليمفلا رارمتسا ذا قارغتسالل ىفنلا ويبي ار

 | ىبنلا ناك اذهلولعفلا كرق ىا كل ارثلا رارمتسا ن م لقاو
 .هدأد ًانايثا 5 ىفسلا ىفن ن : أ ورمألا نود راركتلل ا

 ذه قيقملو ٠ كلذ ودعاو فكفما أهو لاز هم كديبم

 ثءابثال 0 اومتسال  ىفنلا ف:لبسالا 1 الكلا

 ثدامعا دوجولاو دوجو بيقع دوجودنال 0

 هناف مدعلا رار معسا نالذ# دوجوم بيس نم هل دال

 :ءءافتنأ هيف يفكي كي نسبس دوصجو ىلا ج ادحب لف مدع

 نا دارع مدا ثداوسكا يف ليصالاو ا

 وهف الاو هيف روي دوجوم بسبس - ىلار قي :ةيال مدغلا زامل
 ,نأ لابق ن "م دار 'اذهو اذهو .٠ دوجولا 0 ءافنا كارا

 1 اهنيك هن دوجولا نم نكمملاب ىلوا هناو للطي 3

 ةقالطا نم تكلصح رارمتسالا ىفدلا ىف للصالا ن ْ



 6 بكر دقو ظنلف ةعقح .ناقيابتف امه ذا 4

 ىنعمب 000 ةسوف كتبك 7 حقو ةيضافل ديلا يف ديز ا

 لباقلا ئنهلاب لاب تيبيلو تيكملا» قابنبل لاي لام
 نوال ةنرا اقملا ىلع هتلال دلفي فيملا يقباماو بالا 57 .لابقلأل

 امل الدف ضيراقملا ىلع مغلالد فا نوال | ام « .لوصحلا

 حل 0 ا نيح ندم ه# و دنلا دادنشال و 500 قارغتسالا

 ل و د
 عفن مدع رم مدنلا ةعقتي :اإ را مد يد

 ءاذلجللا اهني للشات ا ءلكتلا ناب 78
3 
ْ 

 ظ

 ص 000 م 9 3 نود باقل راخدا

 ىفسلا د ليصخبا 1 كك رم مينصحلا#س 2 ا ب٠ تت

 ةنراقملا ىلع ةلآل رود ندفع !نيكو 0 هيلع ةلال

 ل 4 اهب هيقتلا م دنع ى أ :قالطالا :كلع

26 

 دنز بورن كنلق |ذاف هر ارهتتسأ لصالا نوكي "نأ ع

 عيمج يفغلا قارغتشا دافا:برصاام «تلق اذاف ىضا



 | ماع
 2 55 نا - 1

لا نآرقلا لوقك.. ّىنعم وا اظفل اضاف ةلقبكا# يف
 | ١ ارابخ

 كو اجوا هلوقو ٠ واولاب لا ىنغاب دقو مالغ كك نوكم

 :١ ظفل ضاد ود م ف اذهو.٠ وا نود و كررتصح

 كلم يللا عرادقملا د هد قوات "خم و | الما

 : ,جمف م نضال كل عراضلا 0 ماش 5 37 ناف

 ؛ عت لو 06 نوح فاز ًارقلا 5 0 زارا 1

 5 اةدناف ١ ا

 كش

 اع رمال فف اف 3 ناك اننيغم ىف دهان

 5-1 لو هقوكل 3 هثي 3 ةقص لوصح عا 8

 اق" نراقنألل ضانلاو انتظام اةفوكك ةنراعلا ىلع لالد ريغ
 رمال عفا ظ 0-5 6 م.:]الد مدعلو كا اذ م

 وعم
 رقت دق نال ؛ ردم 3 ٌةرهاظ دق 3 عم نو نأ كبل 0#

 يبد لاخلا نأ :ملغاو ٠ أ, لاكا نم ئضاللاا

 وعش: لزم دوب م ل ف براطلا ا

 سد ادا وش نك دف لل ل ملا ل نا 8 وهو جا 5 ا

 رامز ادم لاا و نو 9 ةئدهلا ناكل



 اد ا

 ظفلاب ةنع رغيف نامزلا اذه يف عقاو ىصالا نام

 رعش « رءاشلا لوقك عراختا

 واوسي ميلا ١١ ىلءرما دقلو ٍ

 انفي 3 أضم زمننا ىف ؟ :ىنأو 8 و 5 تررم ىلبعمب

 ' سجرت ريغ نم هكرذدو وأولا لوخ د ينعا نازياج ناومألل

 زعش * رعاشلا لوقك واولاب ةئيجع“
 ظ فودعولو ىمد نم اود

 ديعولا ىنهنهني اهو ثنكو ظ
 عضوم ىف واولا اهيلع ةلخادلا .لممكاو ةماش انه ناكف
 هادي .لابعو فو سعولاب رةئينم ريغ ثدجوو:/ تعملو لأ

 امك ةديزم اولا لعجو ةهصقأن اند , انه :ناك لع ىنفم ّْ

 ايلامو وت قازلا ريغب : همييح#تو ٠ 0 , .رهاقلا لايع ليش مي

 نينموم ريف اندوك لاج عنصت م قنعلاو ٠ اح

 هاالدل ا ةنما عراضملا يفزاج امنأو 31 35 8 ٠

 ٠ [يفنم الخف 55 لوصدحا نود دراج ذك 0 9

 لفرح 0 “2 0-3 5 ولا 0 يف 5 1

 رمالزوج» انك 0 5 ٠ امهوكتو نل ناو لاا ئ

 لعفلا ناك كا, ريمصلاب ءافتكالو واولا لوخد ىندا
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 "ت11 لاي ظلت 3 [يارنكشلت: ننمك ال وستزيبصلاب
 ذملا .لاتكا ىه لاكا: ىف. لصالا نال . اريثك ةيطغت ام
 يبل اهنأل ةيواث ريغ ر.ةفص لوصح ىلع لدن ىهو

 !!!ب موقنت ام ةثيهلاو .لوعفملا وا لعافلا اهيلع ىتلا ةثيهلا
 .ق لامحا تلعج اج اضرانقم لودهم ىللذ نوكي ناد

 روقو صبيصصخم لاا نع. ضرغلا نذل كماعلل ىا هل

 دعم اذهو لامكا نومضم لوصح تقوي اهلماع نووضم

 دي هذا ىنعا كيلذك تبغملا عراضملا ياوهو ةنراقللا
 يق تالعج ابل ,نراقم ةتياثريغ ,فص لوصح نع

 رفا ف عيمبب امك واولا لوخدهيف عنتميف ةدرفملاك هل

 ,لعفلاف اني الدف هنركك يه روكذلا لوضملا 5 هيلالدف

 زاياقما كل دي :تابثالو توبثلا مدعو ددجتتلا ىلع لدن
 لوق نم :ءاجاع اماو:٠ ها. اعر 8 روفوكلف ةنراقللا اماو

 ةذح ىإءوه ليقف ههجو ثلصاو ثمق تا
 لوخد يضيف ةيمسا ةلمجكا نوكتف ثلصا اناويا ادنبللا
 ىّنعْلا يلو قاتلا ال بنطجلل. لبقو .. ذاش ليقو را ولا

 ,لصالاو ىضالا ىنعبمب عراضملا لد ةهجو 0

 عراصملا ىلا ىضاملا ظفل نم لدعف نا كيش كبيف

 ف ناكام نا وليف نأ اهانءمو ةيضاملا لاحلل ةياكح



 دفا ١

 ةردّصلا ريمصلا نع .ةيلاثكا 50 آل
 بالك اذه نال . ومع ملكديو د :كقباجي رنجت عرامتا

 لاح ورمع ملكديو ةلمج: عقن نآزوج ال ايم ديزأا

 . هلم ف لاح منها بين وون اهندبصللا ز

 اهنيو انلوقك تقلا عرامسلاب ةردصملا ةلمجحلا نا كلذ
 ٠ ينايس مل بز نع الط وكما نآذو وجبال ورب

 نلف. كا, طقبف ريمصلاب نوكي نأ يسب كليم طبر +
 اوعنم دق تلق ال / الاح ةيطرشلا ةليجكا عقم له ت

 ةيطردللا لعجت نا نل كلذ ديرا اذا هنا اومعزو كل

 نأو هدهو كدا ز نىاج وك ديم لاما دي رأ ف ريحض .نءارب

 ةييسألا ةبامكأ وه لاما يقوم ْ 0 قتوكيف . طب قاب

 عقذت ىلا ةلمبكا يا” لتخت مل ناو هدانا «.ةيطرشلا ن
 ٠ ةنمسأو ١ دامد نوح 2 يوي 5 3

 تسع لمحا ةدذه صضعبف 5 ايفيم 5 اسابثم .ىوكب 32

 رة 7-5-5205 انهض وق, مكمل اهضاعد 0 ) واولا ا

 ةيلسف ا ا مه 34 اهضعي ق٠ 07 اوم

 ع 1 1 اكس جلا 0 5 أ رق . ع ا 7-0 3 دع و
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 :”قبشا ىل اهبناج زمالك لوا نيم اناذيلا عيبا اهلصا
 فثامك تعبلاو رخكازةدرفملا لاكا. الخ اهلالقبسا

 || ولاد نوكي دق ةيلاكا ةلمجكا طبر نا. كلذ ذ نم وهيظف ٠
 ' ا أ ماقم طلو ريسولاب نوت. د دقو

 دلل نيكل ىلإ املبالاح عقنت ىبعلا ةلمجكا,اًيناث لوقن
 امض نع تلخ ناسف 0 ل ريمض نع

 لاب طبرلا بجو هدع الابح عقت  ئذلا ودو اهبحاص
 _بتابلا ىلع, دمز: تجرخ روجي الف مدع: ةكطقلم رق نيكل

 لظفنم واولات اهزيدبصت ريغ نم نابلا ىلع ديز ةلج نال

 ةلخ نع ةمدللا روهظ ددع مل عا طيور 27

 1 اولاد الا عقش نازوجي ة ةاين:ئئا اماو أ

 بص نع ةميلاه رةلج لكف 0 .: اهفا كلذ زوجبالل

 يذلا مسال يمص نعيا لاح منها بتيضتني“ نا زوج ام

 مال كلذ نكي ناب للذو انلع نع "بسمتي نا زرع

 ردبخو اوينوع.ال ايس اكذب و دي الون 0 الءاف
4 

 اهم الام ةلمجا قكعات عبق نب ىنآ ضيدفصر عم نا ب

 7 لا جيجا عت د د اذه نير )مل ام د واولاو

 0 نب رعي 5-5 ب
/ | 07 عقن# 65 دورا

 



 أ 1 0
 2 2 ل كنلح يك كثسح نم اهناف ةلج لاجلا ثن 52

 و ايحاصي اهطبري م 38 0 هذه جاتجتت ةداف؟

 اج اهقيجم زاج امناو , طبرلل يلاص رار نوزيسلا|
 نووضم ديقلا نوكي نأ مصير . اهلماعل دبق لادا نوهضم يب

 ةدافالاف قلغعبم انلقواءدرفملا ىو ٠ ابك هلا
 تاو اهلبق امي قلعتلا نيلع ةلمما هذه ةفقوتنم رع اهنا ئ

 ىلع.ةفقوتم لب ةلقتسم ريغ لاح ىه ثيح 0

 دص_ قال كنا 0 مدقق امك اهيلع قباس مدلك قاع

 ثيون 02 و | ا ءادتنا مكن طب تايبكا 1

 راصتال ليدب ريبصا نك نأ ارلا 3 5

 ريمضلاب ايرتم ىلع ف ىنتكاف , ثوعنملا هيعبتل 5

 ريمصلا ةلاصا ىنعم اماو., لوصومملل ًةلص ةعقاولا ةلمج
 ىلا ةجاما سمن م ) أم واويلا ىلا ةنع لدعيال نأ وهف ١

 . التوسل ايبا ١ رلا يف دشا واولاف الاو 0
 ىبتتلا ةلمجكا تردصف طبرلا ىلا جوجحا ةلضف اهنوكل لاك

 ىنلا وأ اولا ىخعا طبو ل عوضو# وه امد لالقعسالا اهلم



 در
 ' 00 : 1 م

 ال واو ريغب نوكت نأ ةلقتنملا لامكا لصأ الوا 00

 0 اهشلدبا م الكلا م : ةلضف ظفللا يف تناك

 لاا ذل 2 لاحت يفددعق كذا تنك

 ؛:ز ءاج كلوق ين كناف . ادعبملل ىنغملا ربخكاب تبن

 ا مكار ديز كلوق ىف امك ديزل بوكرلا ثبثت امك

 :كرابخأ ين ىنعم ديزتل هب ثيج كنا قرفلا نا الا

 هز ىفامك بوكرلا تابثا ”ادتبا دصقن' ماو ىبجألاب هنع
 اج تلقف 000 ليبس ىلع هبا لب هل

 0 مالا دب نبا ابنكحأو ٠ إ تافضار دي 3

 الامأ ىف دصقت تككنا الا يروفسللا ىلا سلا

 العفلا ةرشابم لاح فصولا اذه ىلع ناك اهبخاص نا

 : ثعنلا 0 هعوقو ةيفيكل نايبو لعفلل كْيق ى
 ب تعدل ت ذل ىسولا اذه لوصح نايس ل

 او لعفلل ًارشابم هئوك ىلا رظن ريغ

 لذ ةبشنأ ضو ريضتقلاو ليوطااو ضّسالاو دوسالا وك 3

 هلمجلابو لاح ال انكن اهيف لاقتنا 3 يتلا تافصلا ن

 واولا نودنب نوكي نأ ثعن لاوربخحلا قمح نم نأ 7
 اذا لصاللا اذه فروخ نكلو ٠ ا . لاما تكلذكف



 0 ظ
 وكيلا نعلم: الط ارا ل رسم قع وق وفد ماق ديو اند , تفاقورمعف 7 اق 2 :

 0 لودعلا 2 ,ضرسغ نكشف مل ام تف عستام نكي أش

 رحال يفر هذيلا شالوا ل وكب اك
 امهادجا ف ةاربوا ةفاتقا وزمعو ماسق ل دوز لم توبا

 نيذلا ن .١ ناقلا لق لدم ةعزاضأالا رخال ف نو

 ع 8 -ةز رفاق هلوقو . هللا ليسس' نع نودصتو رش

 ٍفو قاليطالا - ددتأ ف ف داربت وأ 5 نوؤلعشن اقر

 ىنعيج ناو اكواز كنه ١ لهم طرشلاب دييقتلا ىرخ'

 هلع لما .الول اولاقو:و نارقلا لؤوق كفوا : انطلا 4 3

 | .رئال قتل لال و كلا

 عبارلا را

 ةيلامكا ةلمجكا ف 21:

 نورك يذلا ةيلاختا 0 ىلع مالكلاب ناينال ١ ملعأ

 لسعوااو لصقلا بباب .بيقد:قاولاريغن 9 انو واولات ةر

 ىلع لانكتاف ١ ليمكتو رؤكذحالا بابل ميمتسلا 1

 ةاقتنمو ٠ ةامحا نوهضم ريرقشل اهل, قوت ةدكوم نير

 « .كلذ ررقن ذاف ةذ» قع انه. تخبل
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 [| اجلا ةفرعم ىلا ايتحا لطف قاعللا ملذ :بنحاصا نا ملءاو

 بال عماجا ىلء ىنبم وهو لصولاو. لصفلا هب وبا مظعم ند

 ريشا ةداعلاو فلات ىرجم ىإذ هعمج نلف :يىلابخكا

 انتو لابتا ةنارخ يفروصلا تابثا ف بفابسالا داقعنا

 ا .ركذ ةرايافنخل لقا اذببلو رض الا انعم !فائاساالا

 رركذ اهم ف اول دق هنأ امضنا ملعاو 506 حاتفملا َّق

 | لقعلاب اكرذم نوكي م 00 امكاب دب ايل ١ سب انا

 وكب ام ىلا كابو ٠ مدولاب اكرم ع ص يمهولابو
/ 

 لك فيرعت ف هناي م دقت: ام دارملا لب: ,  لابتكاي اكردم

 ادا نينايجلا حيف امم ةيشو داضتلا نال.اهنم
 | نيم سيل لاخلا إف قراقتلا اذكو :٠ مهولا ةيكردد
 2 فككلذ عسيسمج لب لاسيوعا عمست جت ىلا

 5 ههنا : 1

 عاقل قيعتا دعب :لدمولا ثانسح» نمو اها 7

 دوك يف يا ةيلدفلاو ةيذشالا يف “نيلتجلا سنان وه

 قدام 5 5 هلا تنساتتو .. .نيتيلعسف 00

 ذأ اقم. ل نيتيطرش اههنوكك كذا لكاش امو. ةيعراضللو

 ١ دديجلا ضرع ريغ نءرابخال درع تدر

 2 دءقو د ماق وقت نا مول قئرخال يف توبثلاو



 مم
 3 اعماج. دارا ةبكتو داسضتلا نوكا بلبس لأ م
 ضديعتال 20 قى فناضتلا ةلودم املزني مهولا نال

 000 الا مهي نيييبشلا وأ نيداضاتملا. دع

 ض دضلا ع م لابلاب أ وطخ برقا دضلا دعت كلذ.

 لاابرا املق هناف هل ادادضا تسيل ىلا تارياف

 لقعتي ا مهولا 0 يتيمه . كلذ نأ ىلا

 اه.عامتجا ى هطنقد م ةددع سيلو 7 ًالماذ اذهدم 8

 ىبيتدا 0 ع |

 ىضتقم ع ةسمسم 235 ىلا 34 عماجأب و *يلابخ اماو امآو

 نم م لقدعلا ن اك نا و ا 2 نيتلمجا ع امنتجأ لاب

 عماجا يأ ومو ٠ 20 , ضة-ةم ربغ كتراذلا كعيبدحا
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 نيب قا نيتلممما يروصت نيب نوكي ناد يلاي
 ,بابسال فطعلا ىلع قباس لايخكا ىف نراقن امبهيمو

 يدلذلو ادلب - 3 نراقتلا نابصاو كلذ ىلا ةدد

 7 5 ايلا ا تالاينكا يف ةقباثلا رولا تفلت

 وخلا. لاييخ«يف ئمرا,لايخن قاقيفي كالا اقيرزم(
 يهو لايخ نع بيغنال روض نم مكوألصا عيتجبالا
 م١ , طق عقبال امهرخا ,لابخ
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 121 131 .داوسبلا عما لتغبملاوخبالن#+. دوسالك قال. كلذو
 اههتنن ناف 0 ف ضراللو نامي داس هع

 اةياغ يف امهادحأ ناتي دوجو امينا رابتعاب داصتلا هبش

 قلع نادراوتيال امهنكل طاطسغالا ةياغأ ين ىرخالكو عافترال
 ,نانركي الف ضارغالل نود ماسجالا نم امهنوكل لحم ا

 ,يف ىناثلاو لوالاكو ٠ نيداضدملاب ناهيبش لد نيداضتم

 نوكي ىذلا وه لوالناف تالوقعملاو تاسوسحملا معي ام
 يذلا وه نىناثلاو ارت رلربخد ايم اول الد ريغ ىلع 0

 رابمسعاب نيداضتلا اهبشاف طقف ,دحأوب اف نوكي

 اسيل اهبنكك ةيوناثلاوةبلوال 7 نيغضو لاء زامهلامتخا
 ةيلوالاب نيفوصوملا نيلحلا" نع ةرابع امهنوكل نيداضن هد

 ءامسلاو ٠ ضيبالو دوسالا نيش 0 1 ماو اكلاو

 يف نيداضملا نيفصولا ناوه ىناشلاو لواللو ضرالو
 2 ضرالو ءآمسلا وهن ىنالخب امهيمويفم اا دوسالا

 117 ان ميو ناجراخ اهنيلا ناش ايامرلا ناف

 '[ههيموهفم نع نيئزج ةيوناثلاو ةيلوالا ل او ىناثلاو

 ' نال نالتتكا ةياغ ايهنيب سياف. نيداستمب 1 امهنكل

 , اهييمو_هفم .ىفربتعم مدعلا نأ عم ىناثللا نم دعب ا رشاعلا

 15 يب ا ؛ نييدوجو نانوكي الف
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 نامون امينا فرعي مناف لقعلا ال ضراع اهدا

 ةردضخلا !ندخو نسالا ود 2 تح ىلخلو نايات 3

 ضرعم يف اههززبي مولا .نالو ىا ككلذلو ؛ داوسلا
 عمجا نيكي ةركفملا ف امني عم 4 ف ذاوتعحلو نيل

 رعش هم رعابشلا لوق يف ىلا ةثالثلا نيم

 : مجهم اندلاا قرف ئالل
 رمثلاو ايس ناو: سيعلن ظ
 له نإ مهوشيوبلاشتإلل ضرعم يف اهزوبي مهولا ابغا
 ضر اوخلإب تندنانسحا انها نلحلا و جاو نم ةئالملا

 اهنف هلك واو يسلب لقعلا ىنالغب ١ تاصخشللاو

 قارشا وهو 0 قف تكحرتشا امتاورخا و نأ

 : راع قدلسإا نا نة قكلذ” نإ نطايسدتج اندلا

 نييقوعلا نس 5 ندم لداق لاهو 0 1 ,

 داوسسلا“ ىالخكاب ةياغ امهنيب دهاو ليلا ىلع ابق اعني

 ترالوقبعملا ينزفيكلاو نامياللو كاسودجللا ف اضاتبلاب

 رفاكلاوب نموملاو :ضيمالو دوسالا<تتارؤك ذاب تقيمم ابو

 رابصماب نيداضم» ض بالو ديالا ليم كحل لق دناق

 1م 3 اهندو نيداقعتمل نينا للي اهيلابغفا
 ناداضتب بفيكف الما ىلع ىلع نادراوتدال امهفالاو



 أ

 ا لواعم نخلال زماكو ةلغ وهف زبغلا مامصنا
 ا رخآلا لقعت 4 قلاب وه ف ذحاو

 يق دعلا دذع زيصز دادع لك ناف رثكالو لقال نب

 دمر ثكحالا وه رخالو ٠ ارخآلا نم :لقا وف رخآ ءدذق

 اان نك الاف ًةرَوِرَص راكال تلقحت لقال تاقعت ىتمف
 اا را نول . رمال لطف ىلا نئايقلاب الا امننم 2
 !اوءاعلاو ةلعلا يموهفم نيب ىفياضتلا انه فياصتلاب
 ولا كرت الإ ٠١ ليفلذلا نيب ال ردكحالو لاقل يموهفمو

 !ازقعت لوأ نم اهنقالاو نسل ةوجولا ثفجاولا تاذ لقعت

 الاجرلا ص هدد ا : 5 انوا سكعلابو هثاقءادم عراذ

 رود تاموهفملاو سكعلادو رتس لقعت ىلا" سايقلات سيل

 7 يب ىبتنا ٠ ةيوسعم ذل ةلوقعم

 | يسقي هببسي رما ىمهولا عماجاب. دارملا و: يمهو اماو
 امتد هولا ن ١ ينعا ردا نجل جان اهتجا مهولا

 كيل كتب ل ل سفنو ىلَح اذا هنآف لقعلا ف . ديا ف

 ف روضتا نيش نوع ناد كلاقو ةركفملا يف !ههغامفجاو

 اةرفصو ضاييب ىفولك لئامت هبش انا نيد ا: 'موهفخ' لا
 .نيللئامعلا نيهيشلا يا نيلقلا ضزعم ياايقزر 0 مهولا ناف

 يف دز ددحأو عون امهنا مقولا ىلا قبيسي منأ' ةهج ند
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 وه يا ةركفملا ىف نيتلمجتا عاجا لقعلا ىمصتنتي هببسع

 لقم روصقمللا ىف داعتا نيتها نم ن وكما 13

 اههدويق نم ِمديق يناوا ربثكا "يف وا هلا ربخلا يف 4 داستإل

 دار-لاو ٠ كلذ وا فزظلا وا لاكتا وأ ىنسولا ل
 تاروضتلا قاطي ام اريثك ذا روصاا رمال انه روصتلا
 .ةز|١ , ةيقيدصتلاو 1 تامولعملا ىلع تاقيدصتلا

 نعروصت يف لئامث نيتلفجعا نيب ىا امهتيش نوكأ.
 يف صخشتلا نع نيلقملا دي رجتت لقعلا ناف اههناروس
 نع رخل درج لقعلا نال امهنيب ددعتلا عفري جرا
 يلكلا ىنعلا هلم عزنبو ج راخلا ين ةصخشملا ضراو»
 7 اه ىراشويذللا نع 00 اذا نالئامتملاف 2 كرد

 يق 2-0

 رق ومش ةركفملا 1 ا هدهدحا روضح نو 7 سد

 هأ لقفز ين نيلثامتلا كارثشا انه لئامتلاب .دارملاو ٠

 31 ةيسفعلا بادب يف كل 2 0 مهب ٍصاصقخا 6

 كثيعب نييشلا نوك رهو قباست وأ ؛ 81 ٠نايبلا م
 رخألا لقعت ىلا سايقلاب 3 امينم دما او لك لقعت نكمي

 رخال لوصح مزانسد رك غلا ّق ولم كخاو 51 لوس

 1 ةعلا نود ايك ا عمجأ 2 اذهو ةرور

 ةطساوب راكب أما رخآ 2 هنع ردص» رهأ لك ىن
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 اقاعلا ةوقلا وهو مهرلا اهنمو.تايلكلل ةكردملا ةلقاعلا ةرقلا
 ّ د نم ثكاسوسعللا ىف ١ ةدوجوملا ةيئرجأ يف ذاعملل ةكر دملا

 ظ ادعلا كار داك ساو قرط نم اهيلا قمايك نأ

 , حم ةأاشلا كار داكو ل هدديز ندم ةقادِصلاو

 ها انف يح وق قو-هو لابخلا اهنمو ٠ بسذلا

 دعما“ نع 7 نع اهتييق دوب اهيف ىقبتو تتاسيوسعلا

 0 نم تاسوسجم ا روض اهيلا ىدانن ىتلا ةوقلأ يهو

 اولا نيب ةيكاكأ ىهر اهكردتف.ةرهاظلا ساومكا
 ظ ١ ١ راما [يمي وحر عسالل اذه ناب مكحلاك ةره داظلا
 ظ رهاظلا نما اوما ىدحاب هكاز دأ نكمي امروصلاب ىنعدو

 مالا لا اهشو ٠ اهب هكر دإ نكمي ل م ماعلا ىنعدو

 عم ١ 55 ةكردل 0 نوعا 0 نع

 وجم كيان ظل 7 هيف مدع انما ىهو 5 ٠

 .يمهولا 24 ةطساوب اهتلمعتسا نآف . ديرت 0 4

 .لقاعلا علا ةويقلا 2 ود ل نأ 5 ةليعتملا ى

 ين ذآف , ا . 0 ىهف ةيمهولا ةوقلا عما م وأ 1
َّْ 

 | _هد دار ىلقع اما نيتلمجكا نسب عماججا لوقت كلذ
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 ادهدحانوكي ةلممحا ىلع كلذ وحن وا ةوادعلاو ةقادضأا '
 وردعو رهعاش دجز نالعب هل انستا ورخالك نإ *« لابس

 نأو يايا هئافب رؤرمعو 9 نيب ةبسانملا نودب بنأإ

 0 ل نيام ذاك ناو لقا نوسيس انم نادنسملا نا 0

 ىسفخ وهن .يف':نواطملا عافتماب خنكحامءلا جرد اذهلا

 لد ط ورمعو رعاش ديز قوالعبو : قيض ئمئاخو قد

 وكيت هلأ ةيسابم يدومعا نوار يما والا ك1 دوا افلام
 رمل ىذعأ نس دنسملا نويعيف ةفلظنللا م دعل 52 الل هيا ا

 اك هنا زاجمالا ليالد ين يسيشلا:لامق , ةماقلا لومل
 نيعلمكا ىدحا ىف هثبم كثندعملا ل ركب نأ تح

 خىخبنب ككلنك يركب يف 2:هد ع كرد نم رابح مم +

 1 هتشلا قرص ضرصف امه ىاشلا نعربخكا نود 7

 كيز ثملق ولف .. لوال ندع وسبختال ضيقنلا وا :ريظنا
 «.ها ,.:لوقلا نم اقلخ:ايكك ماك ورمعو ةماقلا لوا

 2 نوككي نأ يندعإ ةناركذ يكاكسلا-ن 1 ا ملعاو

 نم اعمج ٌ بع و و تلا اهتم كفو ىو انم نين :كمع

 رة هج ناعم و ١ مدولا بج نم م وأ لقعلا متدوع

 5 فراسملا# 002 5 ٠ تلاد فرعتحتو 1 5 8 انفع:

 وهم ]ينسف كي أاديدم ةكر دما يوقلا ل ا ةكردل ١ قوقل نأب
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 ةليق نسكملادو ٠ ا ,.هللا دهشأ ىئ 1 ىدو هب ردخعا

 1 هللا || ىلع او | اوفندل نول ف ناتكلا قايم مهيلع ذخون ملا

 دربخ علا ذخوي ملا عوف امالاقلا :هيفءام اوسردو قا

 رقيلل :اهيف ماهفددسالا ند مهيلع ذهحا ىاطقف: ىننعم

 كاره اةدلوق قفودم ريتك ةلسللا ةيلعزيغ لي قلقا
 اهنا كالو ال طقذ “ ىزاعم عيبا ف ناتفتم أامهو.. هيف

 ] : 6مل لماتف ,رابخالا ى عم ق

 يا

 دل وم اعنا عادم نيب ماجا اهيلاق لوقت
 اهبل لف رديبلا ندسللاو .ىلرالك ةلمجكا :قرهيلا ندا رانبتعاب
 ١ ةيناسثلا يف» دنسملاو ىلوال ىف دنسملا رابتعاو اذكو ةيناثلا

 ايعشلا نيب ةرهاسظلا ةبسانملل .بتكي ورعشي-ديز وعن
 .دحاو , اهفرعتسو امهبانحدا. لابخ ىف انهيفراقثو ةبانتكلاو

 ادع !نيس دو اا .. عضلاو ءاطءالا ذاضتل عشودو ئطعت 000

 نسما ناك اذا اذنه ىاءامييلا عملا داحنا

 زررمعو لواك لاثللا ديرك نيتليكل قاادخاو بلا
 0 الف ايهباف سلا دددسملا رياغتت دهم انما ىقانقلا 7

 ل طموردايشل هيزاوم ٠ ماج ل ايي
 ا ادني رةبسانإ ريصن دقورسبعو ليؤط ديزو.٠ نبا

 1 : لاك ةيسادد سرح مدد يدب كد كب نا طرسشتمب



 | ما

 اذاو  هلوقو . ئدعاو اظفل- نيتيئاشنالا" ىافثاا ف يتلا
 نيدلاولابو هللا الا نودبعتال ليئارسا ينب قايم انذخأ

 قى كلذو بط سانلل اولوقو , لوقي نأ ىلا ٠ اناس

 امينال نوديعتال 7 أولوق ىوطعق ٠ د ينعم امهقاف
 رابخا نودبعتال نال ىنعم ناقفتم امهنكل اظفل افلتخا ن'

 ىلا بهذ لوقت امك ٠ .اودبعت الىا ءآشنالل نعم
 غلبا لذ ٍلقو بهذا ىارمالل ديرت اذك لوقت نأ

 قدلعتم اما اناا نيدلاولابو هلوقو .رمالا سرع

 نوفذسعتو يق ءاشنالا ةاندم وول ىرابخا لع

 فطع وجدو انارسنلا مهب او اودنسح] إن ! هود انام نيدلاوا

 ىنوكش نآودو رخآ 3 00 ءذدرح نوكيف .نودبعتال ى

 امهاملك نوكن ناب طقف نعم نيتيئاشنا ن ,راتلمع

 وذم“ ىئثاشنا لعفد قلعتم امأو:؛ اظفل نيتي رم

 نيد !اولانا اودسحاو ل تنلطلا 5

 دهشا ىفا لاق ٠ نآرقلا لوقو ىلا لوقو « 1 ٠
 قافنا ين ثكلذو ه نوكرشت و ري فأن نيشاو

 ىزنعم يف ءاشننا ةيناثلاو طقف ا ةيربخكا ىف نيتلمت

 2 اهلل يف ءاشننا 0 و ةيناغلا نذل واع .

 ىلع اهفطع 0 ١ عل رب فا ينيمللا



 في

 2 عملا ةروص يب فطعلا فرت امك ال ةدلكب اهيله

 ا كلذو ةركذ مدقتلا ثيببلا ىف ٠ 5 نظنو

 نا مبا اعفد

 نيتلمجلا طسون هيف ام ىف امضي لصولا عقب ايناث لوقت

 0 اهنا كلذو لاصنالا لاوكح و. عاطقنالل لامك

 لاف نعم وأ ٌىتعمو اظنل  ءاشنأو اريج ناقلممكا تقفتا

 ا[.دا روختسيتللا قافدالاف , امهنيب عماج دوجو طرشب

 | ىبعمو اظنفل نيعيربخ نيتلمحا املك ناك اذا قفحتي

 ( عب نيفي ريخ ايجات ناك 9 ككلذك نيتيئاشنا وأ

 -ةقاعنا كيال نوكت راءاطفل<نييتاعنا انركت ناب طقق

 ( .,.ةيئاشدا امداتلك ناك وأ سكعلابو اذوب دربخ ةيناثلأو ا

 در ليال 0 د < ناب طقف ى

 هذين امل عومجم اف تع سكعلاب وأ ىب دوم لا 000 2

 2 ١م اسقأ

 ةلممالل نم قازايقتلاو. ضيخغلتلا بحاص ةدرؤا انهمف
 تامماصلا اولنمو اونما نيذلا ٠ نارقيلا لوق فكلاذل

 هلوق هدهو ٠ ىنعمو اظفل_نيتيربكا قافتا يف ثكلذو

 ناو مهع قفلرارب الك نأو 1 مهعداخ وعو هللا نوهد ابجي

 ٠ ارفرست 3 اويرشأو اءلك هلوقو ٠ ةأ ٠ م نول راجفلا



 عوو

 0 هلا هرجلا

 عماجلاو لصولا نطاوم يف

 ىلع مالكلا يل ءزمعا يف انفرف ثيح ملا ملعا |
 خخ ل اذه ىف عرشتلف لصفال ةيضتقملا ةعدرالل لاوحالا

 مدقتملا ةعسلا لاوحالل نم نيتريخالل نيتلاكا ىلع مالكلا
 23  لصولل نينويسفتملا أهر 13

 عاطقنالا لاك هيف م عقي دق لضولا ل | ليقف:

 لضفلا ناطاوم 1 عقم : عا ماهيالا عم نيتلمجا نيب

 ء.ىهللا كديواو ال مهلو م دوصقملا ف تح مود [ه عفدل

 ءاعدلا . ننعم اهنال يلد تالا هللا كديا امج نآف

 مهلوق نال ةيفانلا ال اهيلع ثلد ىلا ةيربنعا ىلع ثفطع
 ليقف كالذك رمال له ليق هناك قباس ,مالكأ 06

 تفطع ةيرابخا .ةلمج عاهف ككلذك رمال سيل يا ذل

 كرت بمبو أولا نإدف عاطقنالا لامك !نيييسلا ةيداشينالا اهيلد

 كفطعلا واو ريغ نم. هللإك ديا ٠ ال لاقي ن ب انه فطعلا

 وهو ديسو اننا ب ةد بيطاخملا ىلع ءاعدلا يو ةكرت نإ

 هفطاعلا و الاب يحج مهولا ! ديه عفدلف د نودع

 لولدملا تيفسملا ةيربنكا ىلع ةيثاعدلا ةيثاشنالا مامجال



 [ ةرغ

 0 كر مكتوخا نأ متمعز

 8 لك سبر كلا حب
 مهل نيتفورعملا نيتلحرلا ف قاليا يا فلا ممل ةلوقف

 فيصلا ىف ةلخرو نولا ىلا ءآتشلا ىف ةءاح ر ةراككلاا ف

 ,نيتلرلا يف 57 اال الك سيل ةلوقو ٠ ماشا ىلا
 رعش 5 10 .لاقو 5-0 0

 افوخو 5 اوُسوُأ كيلو

 اوفاخوا ,دسا ونب تعءاج دقو ١

 ميذك ليقف اني ذك مآ معزلا اذه ىفانقدصا او لاق تع

 ةأوق ميقاو ميذك ةلمج وهو هلك :فادسسالا اذه ىذعف

 لمحو: هيلع هتلالدل ةماقم فال مك نسيلو هولا مهل

 ,لاوسل ا فالك م 5 نينيلوتا ولا مهل ةلوق نوكي نا

  غاولاق ميذك ملكتلا 2 امل هناك فوذحملا اوما ةاضتقا

 يف نوكيف , فال مكل سبلو فلا مهل كليه م

 ره قاقلاو ا انك ين اكييسلا

 ٠ لطوصخملا 3 م لوق ىلع نك - نودهاملا معنف

 ريخعأو أديملا فذحت نت مها ىأ فوذمع“ أديتبم ربخ
7 

 5 أمهمانقم ىشس موق نأ رب ب 2 وف اديه
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 ةفص ىنعا هنع ثيدعكا ىنانيتسا دصق نم تافد نم

 هدسبز ىلا تسحأ رح“ , ةليلع ادد يترتل لصلا

 كلذل لها ميدقلا ةلوقف , كلذل قعلا ميدقلا كعدلل

 نسحأ ذاك وه نيلاثملا ىف ردقملا لاوسلاو , ةفناتسم ةلجا
 يأ ىانيتسالا اذهو . ناسحالاب قرقح وه له وا رهيلآ

 قلع هلافتشالا نصتاو عليا ةرركذللا ةفصلا ىلع ىتبالا
 لاشللا ف آنا ا :يمدقك يجول با كانو
 قياسلا مالكا ين هنع ىناثسملا ثبقع اذا اماو . روكذللا

 كلوقك ”راشالا مسا ظفلب ىانيتسالا ف هثرك ذ مث ءتافصو

 قيقح كلذ لضافلا مير“ ىلا ديز ىلا تنسحا دق ظ

 ملعاو , 0 . ىلاقلا ليك نس دئارهطالاف ١ نامخالاب
 اًمسا وا ناك البف فانيتسال ردص فكس دق 5 انا
 ليغ قنا نا ل اصالاو ودغلاب اهيغفلا < 5 0
 را كيعفز لجرلا م عل 20 : 0 لايقاف عيب نما

 وا حدنملاب يل لعجي نم لوق ىلع ديو الجر مهن

 ل يب وديز وه يفا قودمهم ادد تركاج ملا 1

 امك ميلا لفافلا ,ريسفت نع ,لاويلل ًاباوج افاعي افاقيتسا ةلمجلا
 شب مايق عم اما كيسا ديقو ٠ 0 ٍِص ظ

 رعش « ىساومكا لوق وحب لوالاف فكل نءد.د وأ هماقم



0 

 رعش رصاشنلا لوقك م ك١ قالطا ىلو

 مةرمغ يف ع لذاوعلا 5

 ىلا 317 قرش نكلو اوقدص
 ةنوكل هيلع ةفطعت مو هلبق امف اوقدص هلوق لصقفا 9

 1 | دما لق هتاك : بيلا ردع نع لاوشلل 0 اف اننتسأ

 اح ملعلا ناف اوقدص لاقف اويذك ما ما مزلا أذه يف

 لاوسلا امذاو قلظم 0 بذكلاو دا م دحاوي

 عساو باب ل نأ ملعاو : 5 , ,هتييعت نع

 نسانحلا رثاكتم

 ةذاءاب قابا 0 هنيخأ وأ اسيكنألل نم 0 ضيا ملعاو
 0 الل فدع عقوأ ام يا ةهنف فئوتسا 1 مسأ

 ٠ ناسحالاب .قيقح ديز ,ديز ىلا ثنا كلا

 قديقح دبز يهو ةفئاتنسملا ةلومكا يف ددز مسأ ةداعاب

 هنع فثدوعسا اف ةفص ىلع ىنبيام ةنمو ٠ ناسحالاب

 ةفانيسالا ةليمتا ف ديلا ددسلا نوكي ينعا قمدا نود

 اسم معصم مصل

 : | ذاع ةعاج ىدعمب خدك ذاع عدمج لداوعلا ةمشاح ( [)

 يتنفلاب ةرمغلاو !ي قدم 5 كن لدن ةلذاع ةأر ماال

 5 1 فكفشيكبت ال يا ىلجتال هوقو , ةدشبلا
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 ةنابقشا دعنا اههنأل نزحاورهسلا ةضرعو د دلع تمم

 ناكر نود قبطلا يسارع لاول نأ ملعف ضرما

 8 ىناثلاو 0 3 8 كلذ ٌرعشت اسيا ديكاسلا مدعو

 قرد أمو وحد مكحا اذهل صاخ و ببيس نع لاوسبلاا

 سفبلا له'ليق فاك :”ءرسلاو ةراقآل سلا نأ سقت
 هذهف , ءوسلاب ةرامأل سفنلا نا معن ليقف ءوسلاب ةراما

 ىلع ليل بدكيكاتلاف والاد 6 ةةداتسم ةلمجأ

 نع باوحلا ناسف ٠ صضانلا ببسلا نع لاوسلا: 3ك

 يح ع ا برضلا اذديف د 2 بيبسلا _قلاطف

 ءاضتنقا َنّدْلُو دانسالا لاوحا, ناب ينرم امك مكحا ديكانش

 1 هل لابس ا نأعو فانه ييكاسلا

 كلاثلاو ٠ هأ روكذبملا بمايلا فب تقرع امك بوجولا

 اولاق ودعت عقأو )| نع ن ناك ام يا مقرا لاح )أ 6

 باوج:يف ميهار ارس) لاف اذاهق ىآ . مالس لاق امالي

 ص نسحأ ل مهايح قلد مالس 7 ليقف مهبزلم

 ريدق- لا ذأ ةيلعفلا ةلمهكاب ا مههستيمعل ن د مهميح"

 مدحت مازاد فردا قفا لوتس نك ملسف

 !.دنلا لع لدق ىو مكيلع مالس ريدا ةامنس الأق

 امضيا بيلا ريغ نو لاوسلا نودي دقو . »أ . توبثلاو



1 
 ٍإ مم

 راهظت" رم امك دساف امهالكو» همكم .ايا ةايلج ءا ايلا ب

 1 ابسلا ” يلا اذه ى اك طايتحالل اسيا فكها
 املا نوكن' ناب ل 1لال لاتيبك همم امأا اعجاز 0

 د اًباوج ةيناقلا عوسقول نوكيف ىلوالاب ةلصتنلاك
 ,لاوسلا ىكلذ تلزم ىلوال لزرنعف ىلوال هيضخقا

 ( اتفدل ةيضقتمو ةيلع ةلئرشن .اينوكحجل

 | امهنيدامل لاوسلا نع باومحا لصفي امك ىلوالل نع ةيناثلا
 000000 فنالستلا اه نونو .:نابصدالا نت
 اديس يذلا لاوسلا نال + نيربصا ة0الؤ نوانيتسال
 ”رهاطاو هكسسلل لطم بببش نتعاما كيال ةلمجا
 "ال1 ةيفللبعزيج لع انماو نمل ضاخا# بببس
 لوالاف عقاولا نع لاوس وهف صاخكا ببسلاو قلطملا

 رعش مرعاشللا لوق وحن
 اقيلف تلق عمدا نيك ىلإ لاق

 لييوط وبسم مسيادو انهم

 ايفبلبق مث ليلع. تلق لابقف تلق اذام ليق هناكف
 ليلع نالف ليق.!ذا هنا ةداعلا نال. كلذو ىكتاغ بربس

 ءةفلع نببس لغ لاق ا كبيس ف لاي نأ
 نم

 له لاقي ام لق هناف نزلا رهسلا اميسالو اذكر اذك



 مع 30
 نيسللا نيتقفتملا وأ ربك ءاشنا نيتفلتخملا نستلم وذل

 ين عناملا نال هنود اذه نكل عام ىلع لمتشي اههنيد عماجالا

 لوق هلاشم ءةنيراق :بصند ههق د نكمي أهدر يجراخ اذه

 رعش «رعاشتلا

 اهب يفغبا دنا ىملس نظل

 ميهت لالصلا ىف اهارا الدب 1
 يا ةءظقنملاك اهنالن ظن هل ةلمج ىلع ادار !ةلج فطعي م هداف

 قياس :نظقا نبي يأ نيفلوجخلا نري رب اس اهبل
 ىنعم نال تكتمل ف امحداسنتال ةرهاظ ةلدسامم اهارأ نور

 هكوق ىلع فنطع هنا | مهون البل اهيلع اهفطعي مل ن بع

 تافودظنم# ن م انفي اذه نوكيف هيلا برقأ وهو 1

 لاق | ىنعأ 8 اودصلخل سبيل ا تل سيلو 0

 .روكذللا مدولا مدوتلو ١ ولان. ديزل اهار و الدب امه يخل ظ

 0 خا اهأرا ه هأوق لمتعتو 4 اعلفق ىللصفلا اذه نمل

 لاقف نظا | اذه يف اهارن عازت  ىوبكول لقال لا

 زع.] وق عطق ١ ليبقلا اذه ضو ٠ لالصلا ةئدوأ يف ربحت 'هأر '

 ارا ١ذأو مياوق ىدهو ةيطرشم ةلا زامل نع مهب ىكزوتمس هللا

 مهر ةغطع هد .داهيلع رمطظق ناف 0 مكعم 8 اولاق ماينيطايش لل



 م

 هاما .نايبلا ييشالمل دق هنا ماو نا ا

 قالتقتسا ىلع ًايبنت لالا ىلع ليال ناي علصت ىبل
 نارقلا لوقك . ىلوالل اهترياغمو ةيناقلا ىا 0

 فاطعب .. مكءاببا نوحبذيو باذعلا ءوس مكنوموس

 5 ميجفلا لعج هنال مكنودوسد ىلع واولاب نوب ذد

 ميله دادزاو ىفوأ منال باذعلا سجرسف رخآ س

  ءوس مكنوموس ريخا عضوم ى لاقو : ةرهاظ ةدابز
 نوعبذي لعجىل 0 ريق موب نوح ذب باذعلا

 ملدا عطق وكي ”دفو دقو باذعلل أريسفتو مكنوموسيل ناين

 لرقكأ..ةثادرفم نم درفمل ًاريسفتو 18 - البق ادع

 مان م ٍمكعجرم هللا .ىلا 2 موب باذه+-نارقلا

 ىا., مكعجرم هللا ىلا هلوقب هدّيبو 9 ماب ا
 ا ناكيف قوش لك " ىلع رداقو هه ن 31 قير 7

 8 مكباذع نم دارا اه م دشا ىلغ

 ةيناثلا ةلمجكا نوكيا ءاطقنال لامك ةبش اها ايلاث لوقن

 وال ن لع ةيناثلا فنطع نوكل نوكيف ىلوالل نع ةعطقتملاك

 قاف ىلا ىذوي لب ءدوصقمب سيلافم اه »ريغ ىلع انهفطع مدوي

 ليعشتي هنارابتعال عاطقنالل امكب اذه هّيش فاو 7

 قاب د ارسل ىف ةالخ ماها وهو فطعلا نم 2 ىلع



 ا
 لج“ مالك نوملعت امد مكدما هلوق ناف لامجالا نإ
 رعاعلا لوق يف: اضاو' . نيبف روف ينعأ ليصفم ريف 1

 م« 8| , روصقملا نم دارملا مامثت ىلع اهتلالد يف اهل

 ناسيبلا ءاملع ةئركنا دق لبكلا لدسب نا ملعا ةدياف

 لمجيا يف نايبلا فنطع ةاجنلا عرركنا امك ةامجنلل افالم
 وجن لمجيا ىفعقي لكلا لدب ٍك اوبطال اور نيايبلل “0

 ناف 20 باذمعولا هل فعاضي ًاماثا قلي ف ىللذ لوفي ن

 .دا , ةبوقعلا ىا ماثالا ءآقل ىه 7 ل
 ةلزبم ابهنم لوتتف اهيافنع ىلرالل اًنايي:ةيناثلا نوكل و
 وت 5 حاصيالا ةدافا يف هوت نسم نابيبلا فطا

 :دلزكا ةرجش قع كلدا مدااي لاق ناطيشلا هيلا سوسو

 وأ هللا مسقا وت نق رقي نازو مدااب لاق هلوق نانو

 00-0 1 ةليكا وهو مدااي لاق لعج تاي ٠ رمع صف

 ,ناطيشبلا ميلا سوسوف 7 ىدذ كولا 000 دو 8

 نأ اروجح الل ٠ صفح ب انجيطمولا انابيب لعج امك

 . ةلامجلل ال ىا لعفللا ن أايبلا فظع باب نم هنا لاش

 نكي مل ناطيشلا ىنها لمان ءرظنلا اذعطق !ذا اننا
 .٠ 5 0. لهاتف ئنسوسوت ![ييبص رو ايفا ةدحو لاق لف

 قكلت نبي عنتمب امك ليا هذه نيب عنتمب ناس ولا :
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 الهلا ىف ةقافيلابف ا بحاو ردسلا ىف نيلاكا اهنا

 )امك لحرا هءلوق ىدو ىلوالا ةلمماب .داوملا ناف ٠ لول

 نميقتال لوق ىهو ةيناثلا اماوب طاخل ا ةماقال ةهاركلا ز اهظأ
 ةارملا اذنه ىلع اهتلالدل دارملا ةيداتب قوأ ىهف اندنع
 عم ةقياطلا + .هتماقال ةداركلا ران[ظا.لاهكح وهو

 ! اتعاب وه ةقداطم اه 0 حيك وعلا 7 ول نم لصاما ديكاتلا

 نع هفك دصقب الو ىددع ميقي ال لاقي .ثيح قرعلا عضولا

 نازوف ٠ ,رةر وضح مههارك راهظا درج دصتقي 0 ةماقالا

 رادلا يبجعا تكلوق يف اهننسح ىنلزو انددع نميقل إِل

 نركي الف لاثرالل رياغم ةماقالا مدع ىنآل . اهنسح
1 4 / 

 لخاد ريغ وهو ٠ طي لادنوا لدا هلوقل اديكأت نةيقت ايل

 الف لاحعتر الا مويفف يف لحآد ريغ ةماقالا مدع 5 هبق

 نوكبف ةيزاللاو ةسباللا نم امهنيب ام عم نضعب لذب نوكي
 ,لحرأ ىنعا ىلوالا ةليمكا نأ" مالكلاو , لامتشا لذي

 اوسرا ىفرم اسمك وهن لوقا لوعفم هنوكل لحما ةبوصنم

 ارنا لوق ىنعأ نيلاعملا كف هلووو ؛ ةأ,٠. اهلوأزد

 ىلع لدي دارملا ةيداعسن ىنوا ةيناثلا ةلممكا نارعاشلا 1

 أ ةيفاولا ريغك اهنكك ذازملا مامنز ةيفاو امهيف ىلوالل ن

 ويف ايلف نارقلا لود يف انا ٠ ةنفاولا ريغلا ةلوجعأ ةيشن



 ماعم
 ,ةغوبتم ظفل ريغ هظنل ىاب الأ بيئكاتلا نع زيمتن ال هنآلا ٌظ

 6 ىنعملا أذهو ديكاتلا نالدي ةنود ةيسنلاب دوضقْلا هن

 ٠بارعالان ره اهل لحال ىتلا اهيمال ليا ف هل قفعت

 لديلا يف ضعبلا ةلزد هم ةيناثلأ 1 نا وهو ل وهو لوالاف ٠

 نيادز 2 ؟دمأ نودلعت هد مكمن نآرقلا لاوق وض»

 ماعناب مكدمأ ةلوق 000 ْ اغلا ةاممكاف ٠ وو كتراثخإ

 نواعت م نال نوهعت اف ىلوالا ْف ا

 كلذ نم دارملا ناف اهريغو تانجأو نواب اللا

 اذه ناشب ءانتعا ىصعقي ماقملاو هللا معف ىلع هيبنن
 0 ١ _ةريغىلا ةعارذدو أ ةشكلا ِف ايل هنوكل دار

 هللا معن ىلع انعلالدل دارملا اذه ةنيداغب قوأ ةينا
 ٠ نيدداعملا نئبطاخلا مأع ىلع ل خا ريغ نت ليصفتل

 ىنبصع | ىكلوق .يف ةببجو لكم روكذملا لاثلا نم ةيناثل

 لذبلا ىلا لوالليف لدبلا ىا ىناثلا لوخذل ههحو دب
 لامتغال ل اد. ةلزنم ةماثلا لزم نا و ىناثلاو 5[ واه

 روش »< رعاشلا 0 دج

 اندنع نميقدال لخرا ل ل

 اماسم ربجلاو رسلا ىف نكف الاو

 نم ملسنلا للم وكينام اء نكت لصرلا مل لادا يأ
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 83 مل ا

 1 |. كلذ ف رعتسو : سبق مددز ةجوو نيب لع الوب ,مياق

 1و ووكيف ن مليم نت لاصت الا لامك اما اناث لوق

 هوت عفدل 00 ل دكابث لوطلل ةدكرم ةينابثلا نوكأ
 1 فلكنال هللا ليبس يف لداقفوحن , طلغوا روج

 .دكسفس لا نطذإل نىقف ةيداغلا ةليحا ناف ٠ كمت

 .هفرثو . هللا 1 ف لقا قف ى الف 1 ةلمكا هك

 .ههف لوالا يف بطاخلا 4 جلا 0 7 2 ىنزاجملا مهول

 .مئاثلا ديكان ن 59 دقو 8 أ ٠ ةسقسف ريمالا ءادب د اود

 طم ملم نيرذاكلا لهدمف وحل ويح 8 ا

 دك ريركتب 0 تو 1 عيب 1 00 ةباشمب 0 ع

 + 14 الدب ةيناثلا ن دا ءدلم طفلا ديال

 نال داردلا ن اهب هانا ى ىضتقي ماقألاو اولا لامك ةيفاو 0

 اذهو دارملا مامتب ًايفاو مالكا نوكي نا:لادبال نم ضرغلا

 و ا 2 دا حي ام يف وكي امنا

 اوال نم ةيداثلأ لزنتف انش وأ يطق وأ اب وأ 000

 ,مماع قطعي الف ةعومثم .ىن مان هتنغالا و ١ ضعبلا لدد ةازنم

 الديربي دلو للاضتالا لامك ن م هده ليما لدبلا نيب ا
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 ئرتجت ناين ا: لك تيم ناذ لان اما موقلا دنا
 ةامحي نيل اهلوارن ةامدج فطعي مل هناف. ىلاعت اولا

 اظفل ًاربخ ةيناثلاو ىنعمو أظفل ”اشنا ىلوألاو .. اوبل
 نيل قس عاسالا لامك لاش اذهف ٠ ٠ دعت

 نءرطنلا ع 8 عم قنعمو اظل *اهنينأو 5 مخ امهفالدخ

 ممباماو.::ال وأ بارعالل نم لج انهل ىلوالا ةلمجحا ن
 امهنال 5 م ل هل امم ناتلممجكاف كلذ ىلار 1

 لاقي نأ نكميو لاق لوغقم اهنا ىلع بصق لحم

 ناتل م 0 ةارلا مالك يف عقو ام وه ليقسلاب دوصقملا

 0 5 : بارعالا نم ,.,م لحم امهل سيل _هم“:

 ونعم ةريج .امهاددلا وكت ناهطلا . ةظئازال
 نيتيثاشنا وا بارع اتناك نأو ىنعم اهنا يرعلا

 ةامج ط.عي ملف . هللا ةمحر نالف تام وعن , اظا

 هللا ةمحر ةنامج نال نالف تام ةلمج ىلع هللا هم.

 انناك ناو ينعم ةيربخ: آلف: تام ,ةلمجو ينعم ةيئاما
 اك انهحنم عماجدل هذال 57 ها . اظفل نيسيربخ 1

 نيتلطجما نسيب عاطقنال لامك نأ ىينعا ٠
 نا ه1 شت ىزعم ةءاغفاو 26 اهونلاوخال 0

 ٌورمعو ليوط د ديز لاقي ن ايدي الف ًاضيا انههنيس عماج



0: 
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 | قر

 مدعلف كلاشلاو لوال ىنانا .:لصفلا امهيلع ةفدقتملا

 ةرداغملا مدعلف ع مار اخ ىناثلا يف اماو . ةقفاوملاو ةسانملا

 هذه قيقعل يف قع ذل ٠ فطاعلاب طبرلا ىلا ةرقسنفملا

 .تحاص هلاق اميسحعب نييلابلا نيثرجلا قى ةدسلا لاوخالا

 + ه١ . ناعتسلا هللابو صيخأتلا

 ىنانلا زجلا

 لصفلا نطاوم ف

 اا ماما نيب عاطقنالا لا مك:اهأ 1 5

 وبكم ن أ ييبجمو [ ظن و) ايشنأو ١ 7-0 اههفالتخال نوكيف

 افا 1 ةيناشنأ ىرخالاو ىنعمو [ظفل ةيربخ ةلمج ايهادحا

 ككاشنا يئاشنا ىلوالاف ٠ نويحأي مسيضوح يف مهرذ وحد ىنعنو

 .بحاصو و وفعمو [ظفا : هب ريخ ةيناغلاو  ىدعمو [ظفل

 رغشأ د وهو رعاشلا لوق كلاذل الاثم .روا سصرخلتلا

 اسيلوازف أوسسرأ يع )اقو

 ؛ادقمب قرجت أ ننيقتح لكف م

 ,ىقلا مدقتي ىذلا دئارلاو , لوالكر طفلا ُق دفاع لاف

 يقآ اهلوازنو ٠ اوتبقا ىتا اوسراو.. الكلاو ءاملا بملط

 : 3 برحلا نيا عجار ريمصلاو ا.مكاعنو 5
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 أذ.ىلف ٠ . ىتلا م اء هللا ىو ةينابلل ةراطعا دصقب مل 0

 مدا نكي مل ناو ءاةأ, ليزا نع ةيلاثلا لضف بك

 مكح اهل نزك 3 ناب كللذو ةيماثلل ةواطعا ديصقب مل '

 ينال هراظعا ديصق نكلو كلذ نوكي وا ا ىلع دب

 نا ماهي الب قال لامك يناسب نين لاك راك ناف٠ 8

 . ةفرعتسو دوصقملا ىالخ مهوب اسوس ن١ ١
 نسيلامكلا دنجا.هيبش أ لاس اك يحن ناك

 ىضتقي لضولا نال 00 لصفلا بجو ندروك رك

 ذل عاطقنالا لامك امهنيب نكي عل :ننأي ناو ٠ دما ةريان

 لولا بجو اسمهدحا هبش الو لاصتتالا لامك الو ماه

 واودلا نا كاداد قييقصتو , غناملا مدعو ىادلا دوج

 . ايدين ةينمادم يض:قي نييش نيس ةهحاو عج

 مي وسفن ىلع ىشلا ناظم نيبال ةرياشم نب دو

 بارغالل نمر ايول صال عللا فلا نأ لصاك

 لل 00 يو ةيداشلل 0 دصقب ,مل مكح ىو نكي م 11

 لاصتالل لامك ياثلاو ماهيا الب عاطتقبنال لامك اهد“
 ! دس عجبا 3 ا كدر دي فلاأ#

 2 9 كجو أ نادرو 85 مك دس

 3 عصا 06
7 0 



 ا

 .ءاسناب كللز لفوق كلطاو نياك ١ موي دام قكادا

 .. 1ذه تقرع اذا 0 010 ملع ىف لصف وه امم

 هذه نمدخاوب ىل ران ىلع ةيناثلا ةلوجعا تفطع اذا لوقتف

 :نأف ىناعم هزم 2

 «/ كارتشالا درجم الك ديفتال اهناف واولا ىالخب فوزا

  دقيبع ىااماز : قارعا ارغا مكح هل ام ىف رهظي امدنا اذهو

 ييسصلا زهو لاكشا 14 ةيقف يار عا مكح هلا نبل ىف

 70 دولار لفلتلا باج طالبا ا اهي
 0 هب رص دق”عكلذلو . ملعلا أآذِه براوب أ قدا ناك

 هو ميف ةديافلا ترهظ ىورحلا

 مل 5 0 9 0 ةيئتاق لصولاو لصتفلا ةسفرعم َى ةعالتلا

 ,ىوس فطاع ىدعم ىلع ىلوالاب ةيناثلا ةلمبكا طب جز ديصقي

 ةدافبلل انايلخا كدضد 2 مل مكح ىل ا ز ناك نافو و هلأ

 يفك ف كي رشتلا لصولا ند مناي ل كنج لضفلاؤ

 ١ اهنا مكعم ايلا !لايق ...يليقي قف 3 مدقن ايريك مككأ

 ودم نكن وبا اضييا هلوق وهذو 0 0 ٠

 م ىثننا لك لمت ام ملعيا هلا , , موق لكأو

 1 هدد و 0 527 ا
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 ثرادرفملا ين اهلثم ل مهكا يب لبو . قبس اهم ىرع دق نآل

 لاقتنال رعت لب طلغلا كرادتل ال نوكشاذق اهناالأا
 لوالار ادوأ ىلا د لدغ 0 0 مهارخا ل مالك نم“

 52 ف مه كف ارقلا لف 1 سلا مكح يف _داعجو

 كيفي ءافلاف ٠ مو ءافلا اغار ٠ قنووع اهنم م 52 لد جنم

 ان نقاركذلا يفانرع نالكاهضو ركذل] 0 فنا - لاقل الو نو هيسبقع ةيناثلا ةلمجا نووضم نورك
 اه ناس تبيقع اهوا نأ ٍ 58 دص-ق ريغ ُِ نم | هابق

 نإ يان 3 لاقف هب هدر جوت ىدانوو# 4 نايل ذ ا.ليق

 ٠ در بن هطخبف كدر وخذ تجر ةينيسفللا نب هيف نا ظ

 اما ارك [نكل در هلأ يف انك ىخأر :لأ عم نيئرتلل م 3

 مسيو للوالا ندع ا 5 و هصم داعبتسال ى

 .ديبلا اوي ونا مث مكبر اورفختسا وححف و ليؤالااناؤمضل د 5
 ٠ ىلاعت هللا ىلا ةيلكلاب عاطقنالاو ةردغملا بلط ني دعبل ظ

 ند ءاقثر 0 ردتلاو قويرتلا در 5 يع 3 دقو ظ

 جرد يف
 رد 0 لو 1ك ٠ 14 أردو بئيقغت رابتعا ريق

 0( ههنا داس مس دايديوم نأ ئ

 2 ب ضكل د لبق دانس د 3

 ١ ا نددل م ام فكاردا امو. ناوغلا لوق اذكر



 ظ ع معد
 ' فكيرشت دصقي مل ناو , ا , ككيرشتلا درج اهنال

 اهع تياثلا كلسف اهبارعا مكح يف ىلودلل ةيداثلا ةلممكأ

 وحد ع سيل ىذلا كيورشتلا قاعءلان ل زاجل الل

 0 اذا اولاق مهنيطايش ىلا اولخ اذا ٠ نارقلا لق

 ةلاج فاطعي ب 0 66 ء ءويزهتس هللا نودر عتاسم نود

 اهكراشن الث 3 1 مكعم | -8 | ةلمج ىل , هنت ى وجيز عةس هللأ

 ل اشيل ةيناقلا' ىلا اهنال.. لوقلل ةيلوعفلا كح يف

 قرفظع اع ىن «» اصف كلذلو 5 كجم .اننأ او انفو دذلا لوقم

 أذهأ ىلا وهو ٠ اولاق لوعفم 96 اهل اهكيرشنت مل اهيلم
 نكي مل نأ أ قانا 00 ردوصقمب 1 فككيرشتلا

 ملوك طبر ع ناف بار ١ الا ص لو ص ال( ةلمحلل

 ةداعلا :نم ٍ 5 اولا . قوس قطاع 0 نيلع اهب ةيداقلا

 ع سمار 0 ككل وبر كيرالا لفك

 اذ 11 لح هزيم جرف كيز كذددا وت «رخآ

 نص اولا قات +1١ م نال كلذو 1 ةاهملا و ,ا:بلقفتلا م

 ف 5 ,ةلضدم ىاعمأ كارتش 321 106 دايثد نطمعلا لقورح

 فطع ََق ناعقيال نيتفطاءلا الو ىتح نا كالذ نيصقتناو

 ْ نفاطع ف اهلكم لما ةفلطع يف مأو امآو واو ' ليحا

سعمب وأ قاد دقو 7 تاد رذملا
 تارضال- لد ىد

 .ش 8 ؛



 1 ذب

 بجو ىقللذ وح و ١ الوعفم 5 ًالءاف ةنوك نم ةيارعأ ع

 ناثلا ماما فىطع ن روك يف طرتشم ةرتشمو ٠ أ هيلع هفطع

 ىنيناه نيب نو ك1 ىأ انجل“ 2 اولي الدقم 8 .الا ىلع

 فطاعلاب امهطدر هبال ةقالع 5 ةعماج ةهج نيتلمحا

 رعشل و بدكر ديز وك صيخلتلا بحاض ل ام ىلع

 ةقف املا وا رهاظلا:بيسافيتلا نم ردعبلاو ةباتكلا نيد ان

 عنذأو ءآطعالا نيب قا ممتو ىاطعي .دمز وح وأ ٠ ةرداطظلا

 وجو امينيب عماجا دوجول كلذ تن ةناف ٠ داضتلا نم

 ىدطمي وا عنميو بنكي ديز ىالغ» . ةداضالوا ة/اا
 روكذملا عماجلا دو-جحو مدعل كلذ طا هنانف ٠ رعشدو

 تعد جن رد داو ا هنارهاظلا , اهودعاو واولاف اوك امهنيد

 خو ماو ا كيرش لا ىلع نلادلا ناعلا فورخ ند

| - 

 0 ٠ ىاولاب صدخا ك فكيونيإلا متكدج ند“ 00 أذهو

 تفطرعلا ناك لا جو اذا تعم ىحو مثو ءافلا نم لكل

 مج ميلع نوطعللاو نوطغملا نو لجو عاوش الوم

 ناك اذاىيطعي ثا وا ىطعيف بتكي ديز وخن ال وا ةعماج
 سيل 6 واول والعب هداقكلا دعب انطعالا ميم ود صن

 ىازادغتلا ُهلاق امك عماجلا نم ابل دب الفىنعملا اذه: اهل

 ل :طفلا وده انه ربتعملا ن 5 كبد وم رهظف ' 5
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 : نانا 7
 ءازجأ ةعبرا _ةيقو ٠ لصولاو لصفلا لاوحا 2

 كب“

 ةيف هيلعو را 5 لصال و ه لمنلا 00 لعل

 ٠ ضعب ىلع 7 0 ل لصولا 8 للود

 ملوج دعب ةلمج تنا اذاف . ناعلا اذه كرت كيصقلاو

 اهنوكح يا تارعالل نت لدم انل نوكي نا امآ ىلوالاف
 اهل نركبالا ديلي دع دله 2 تهد

 لاك لودلا ةامجللا ناك نا يا! لوالاق بازخال نم
 مكح يفابل هيناقلا ككدرشنتت داصق ههحم و

 قلم نسدطعلا ل !دبجل الع نس طع اهل ىذ ١ كارعالا

 كلذ يف اهل ةكيرش اهنا ىلع لديل فا روكذما كيرشتلا

 ةفص اة ا هد قديح اةدبم رثخ انتوك لغم مدح

 ف 'هلبق ءدرفل ةكيرشلا دنصق اذا هناف درفملاك كلذ وككاوو و
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 2 اسوم 00 كاطلا مح 1 تيا ل نقلا

 كم دكت نضال قذلا ككيحاصا كفك 54 ينك

 0 ىسيا هل لوقا ن 8 نب ايا 5 د ىنيساملا

 نايشالا قلعت ه--جو فيلما دليلا يكول بفعلات

 ٠ رهاظلا كث.ح نس ان ثكرص ادغ كتب مل نا نال

 ٌراجم ةروصلا 35 0 أ 0 اروص ف ككمالك نوع

 نأ لهتتعو ٠ ربخال يا زف 59 اه ريغ ي اهلامعتتسالا

 3 ىهتتاو اهضعب يف ةيانك لعدحت 7

 دصقلا ءآشنالل عقوم هربدلا .عاقيال ةبسادلا كارا الك نعو+-
 يف عراس:بيطاخملا ناك ىدح:بتلطلابيف ةتغلابلا»ىلا
 بطاخملا عسا لإ ده دصقلا اهنمو 0 5 و لاثتمالا

 نوقك ىلع هةسمدلا اهم 1 نأ هدو 1_طملا دليقفست ف

 ةدخ ادا كت ترايطألا ةوقل روسفن يف عوقولا بمرق يىولطلاا

 #4 ىيتنأ ٠ تار ابدعالا ن* كلذ وتو .ردعوقو ف

 ين ززودس



 قلقرو

 لوعقمب ديقم وا قلطم لعف وا مس دنا رداسملا اذه .كاذ ريف

 دي ةمدقم اما .تاقلعتملاو الريم وأ رطب ا

 ا 000 ل ةيقاطمأو .: دفان ع» وأ ةرو كح ذتسم

 لرفع كلذ ف ةنيماتملا تارابتعالاو ,ءرصق ريغ و ارصقب امأ

 هب ةطاحالا دعب ةرابتعإا كلم. نخب الو , ربحا يفرم ام

 ياكأ , رقيس

 اونا عسقو-» ع مود نا 2 ماعاو

 0 نا عقو هناك هذا ىلع ة !الد ىئضاملا ظفلو 1 ءافعألا

 رامغاب اهنع رسخت نأ 5257 ىتلا فاما رومالا نم

 ؛اهظال اناث 5 شلل هللأ كقد -فو للا رقك ٠ ةيضآم

 تيا نا نس 6 كرو لع نيك 9 ق'نصركا

 8 اهدرف ةادا ه ةروصأ ر ركب ىش 3 ةقبشر فكموظد اذأ

 كلءاقل: هللا ىتقزر كلوقك ئضاملا ظفلب ةدروبف الداح هيلا
 .هللا ني ءقك غيلبلا نم ىضاملا ةغيصب ءاعدلا نا طار

 1 صركأر [.ّظاو لزافسلا ىلا نيروكذملا ن 5 رمال 9

 0 5 ٠ تنر اءامسعالا هذه نع ”ليماذ وشهف علاررلا أماو

 مظني ٠ 07 ةملل ديعلا لينك ٠ ما ةر وص تي رحل اًعلاَي

 اذه ا قو ١ لوقي ال ع يح ةعاس 81

 ءمأو ةفةيقكأ ف ةءافش وأ ءاعد ناك ناورمالا ةزوص يف
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 ني: .كئانا: تنفا دقق يدج (1) قالب

 2 عجاينشلف | و ىسالمحاو لردعو قرسمجص

 رعمش ةعورلا 5 0 5 لأ يلو

 اعرشم رجتبلاو رببلا هدم ناك دق دقو

 ةيوعلا يو : حابض لك دنع يكبأ نيعاد ف را ل

 قاسشم اناذ لاعت لوقنلاو حو كن اك ٠ ةاديزاي ى قلل 2ك

 ىناعملا هذه لانثماو ٠ نسيكسماي وسعت مهرتسلا فو كيل

 بو اهكت م َج نبوة دس لما م الك ٍِ ا

 ف ركذ 5 ريثك ف ربتدكاك دامي يأ اعبار 3

 ةيقيفلاب ركذلاك .م اكحالا نم :ةفيلبللا 0 نارا
 باربع لكلا 1 كاذ ريغو همدغو ديكايلا

 اها رهف هيل قيديسللاو دكو.مريغو 53 دكوم 1 اق

 ىلا ءركنم وا فرع يزعل مدقم .روكذم.وأ ىوذ#

 مس سالحالو ٠“ ةقايلا مع قالا ةيشاح (1) :

 طاسبللاو ةبادلا ردهظ ىلع عضوي اسك وهو ساس

 هس 2 لخزلا و دش 5 وهو عسنلا مد عاسنالا
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 لمبلا ندورمأ لمتامك) ف ةاضمل اعطق لو قدم لجرلا

 !اييبستت 59 ف فرعملا لثم ا ةردقم اول 5 نوكيف

 يي (مالك لاق 9 صخا وا يسعاريدقمب

 نيب قرفلا 3 1 ةونيمذل ىدنال :لشهن ىتبانا رغاشلا لود

 | 1١ از ناني اوماضخالى ل لمسبن م بصتنإ
 رهسفت فير 5 000 عراصق نكس 9 هش هلعج ولوثأ وهةيربتكا

 مهيف لوح نمولخنال ىكلذل ةلعف ناكو بطاخملا دنع
 . ىكلذد مما برصد اذاو مهن اشم تلا م لبجو

 ذك لعف ال هناش ىفغيال يفرك نإ ارهتشم لاقف

 ف ا ءادق انيس فمن ْلَق قآل ملعاو 1 539 هك

 رق يدهعتلا قوي .٠ .قاوفلا 0 ذب كلاب نهال
 ةرعدب هت-بارغل يشلا كءاذ ن , ءاضدلا ميهادالاب

 : رجممتسلاو ([) هلدعلا يفو ٠ 59 يب عبدك 5 هتف

 لوقك ٠ كاذ وصنو اياطملاو لزانملاو لالطالا اوف ف 5

 ارعش نعردخالا كوقو : - :علايلس نأ ىملس لزاتم د

 " للاويسو لقعلاو يللا باهذولدتلا ةيهاحإ]
 د 1 0 مهلاو او قشلا | 0س
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 بص لحم يف لجرااو اهيا عومجم#و يا ةفص ةنا ىلإ
 نم اهي ىا ا ريدقملاو لاح هنأ ىلع

 لاجرلا نيب نيب نم انعم انآ ىنعأ , لاجرلا نيد

 !ذك لعفي ٠ رخافتل || تولت ف 0 صاصتةخال اذهو

 نو مد نم [هيجم دو . لجولا ايبا فيضلا مركأ انا وهل

 نوكسم نأ وت د 5 9 0 0 بفيضلا ماركاب لاجرلا

 رد 5 هيا لجبلا اهنا

 اسو يا ,ذإ . .هب نيييلو ءادبلا.ةروص ترو اذه لكف

 امع ةراسبع وه 58 املا را درب مل ابل انني لعج

  3ميلا اوعي ع ٠ رابظا سيف زوج 3 3 قياس ا

 3 أ 0 ذا ءادنلا دحيم هيف قس مل هنال ءادنلا ديقرك

 انما بوصنم مسا ّىا هيج موقبي دق هنا اا ملعا ,

 و اير 0 نحن وبحب 01 ..عراعلا زكا
 فشكي انت انني وح ٠ ا نوسكي ادن درو. ةمالمبلا

 الرغبم سيل للملا جانا 3 ايل ١ عناب
 ايبا ونحنو _مالاذ نوكيال ىدادملا نال ءآدنلا نم



 راكب ىبلق عبر ىف 4 مكناب

 يعادلار انص_ةتسال 5 تيرفلا# اني ليفتسل نو
 بتال ءاماوو هللا اب وحن: رغذملا ةبكرم . نع هداعبتساو ةسفف :

 هين دييعد 2000 اوللعو يشلا :مظع قاع ْ

 ,ىلع صرسحلل ا فا 8 نعوأ م خل ىلا اهيا أ

 بة يفق اماو ويفيد 0 وكت كيعب رع هناك ملابقا

 , لفاغلا اهيا عمسأ و كن هيدمفلا م لسعد ةهنأو هثدالب

 0: اذهاب وعل سلجما نع هد مة هناش طاطحنال | امآو

 بساط ريغل عادلا ةغيض لوعتست دق هنأ 00 أ ٠١ الوأ ماعاو 4 امل

 اسف و ملظني لبق ىن 1 كلوقك ءار 00 -لابقالا

 ووكشلا كنب دو ملظن لأ ةدايز عار ةثمعلو هيرخت 3 كذم

 0 أ و كلا ىلا 06 الف لصاح ل أابقالل ن

 دلوقف ٠ لجرلا ابيا اذك لعفا انا: كلوق ف 2

 .كيلع رهلابقا بلطي ىدانما صيصدخت ةلصأ لجرلا ابنا

 صيصخ) ىلا ل و لابقالا بلط نع ادرج» لعج مث تنال ![ هز ةالع ا نا
 دارسملا ن امل دا رديلا ةيبسنل هد رهلاقفا نيج نفق رةلول دم

 دارملا 585 ةيطاختت ىم .٠ لجرلاب اهفصوو اهيا ف 1 0

 وقرب قرلاو مو ويضم ياف . ملكدللا ريمض .ةيلع لد 8
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 زني دقدأل سعب الف اهسح خم نوكيا نأ: .ببعي سا

 لخدنرفكشال :زوجبال الئ سكعل ايو ث 00 8

 لخدتر فكن نأ: ئدفا## اصلا لفدق نمآوا واط
 0 ايلي رانلا لخدت نمون ل . وأخ. ناش

 ىفاواصوعلا هلاق امك ةئيرقلا ىلع ًاليوعت زوجي هنا

 0 لا هذه ريغ يف طرشلاريديقتار وجي هنا عبار ملع

 هلوذ نم اوذحتا م ءنارقلا لوق ودهن هيلع كد ,ةيرب

 نا . اذحكد طرشلا اههردقتف . يلوتلا وه هلاف ايل

 « دأ١٠ يلولاوه هللاف , قب كايلوا اوذحم
 ةيمإظا وم باطلا عاوشأ نم وهو ءادنلا ا لوقت

 ديزاي وجت ًأظفل وعدا ةظفا ىانم بسان فرحي لايقل

 اننا نع هاينلا  نفوربجو :٠ ليشرلا اهيل سيئون |
 ديعبلاو ابميزقلل ايو ٠ بميرقلل .ةرمهلاو ياو ءديعبلل ايه
 بييوقلا. ن م نك والام نقول اةاطن لايقالل بلطل اهنا

 دييعبلاريغلا لزنيف ةعلزيم كلاب رزتت هبحاصا وفامب ديعبلا
 ف! لامست تاق ف هاش وأ ايا ةثوكل ديعبلا ةلؤغ

 بيغي ال بلقلا يف رضاد هثأ ىلع ايش ولت عبلل ةزمهلا

 . رعش «:رعاشلا لوف لما ع
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 يطا خم نظىلع بلغ بولطلا ىلع ةفقوت ىلصي ام داعب
 <ف , هسفنل ال روكذملا تكلذل !دايضختم نولطملا نوك

 0 فكلذ 2 عم ب تيلطتلا يف ة طرغللا دعي اذا

 لمبملا نيعلا ل تكفل ١١ اكلات ملعاو 107 ًارهاظ

 دج ناو بقر د يلب ب بلطلا ةأنعمو ءارلا نوكحشسو

 1 مزج طرشنلا اهدعب ردة .ىتلا ءابشالا دحا ةامحنلا
 اريخ نيطضلا امدنع لزتش 31 ككلوق وكت عراضلا هب أوج

 كاع وه شيل. ٠ 1 اريخ بمص انددع لؤشمالا ن نأ

 0 ليكي باز ى 0

 1 ىدو ٠ ماهفتسألل 31 ف اي 5 ماهغسمنال ن

 اء ةلج عيال نيج لعذ ىلع ةلخاد ا ككلوق

 ها ثووعب و اثم لوزنلا مدع ملعي هنال كلذو . مايفتسالا

 ااط نوكي هنع ماقششالا نا لب ٠ ماهفتسالا ىلا ةجاح

 ا و راج اينوسحيا سنترا( لاياشلا
 حو دم ديلطو نتطاعملا ىلع لززنلاةنضرع لانكا ةنيرق
 ازبثأل نا كل ىغبنتال ياراكنا ةزمه قيقعتلا يف ةزمهلا

 قيقا رييدقت خص د كثرابهيثا .: ةرلا راكناو

 2320 هلا, ناف ؛ لزنت نا وت ىفنلا هد :ةتقملا

 وهنلاو رامالاو م اهفتاشاللو نيعلا يي ءايشالل ةذه دعب



 ا 00
 ودو لعفلا يكونو ١.١ هدادصا دحاب لاقت يدْلأِ رد

 وده رتكف 00 هيون هل هل 110 . 5 لعفيدل نأ لن

 لثتمتال , كرما لشتميال ,دبعل ككلوفك .. ديدهتلا
 . لاثتمالا نع مفك .بملط داردا سيل نا رهاظ هناف قرب

 اوأ ملغاو ٠ 5 00 , :نيامعلالاو ةاعدلاكو . ةذأ 55 ا ملغ

 انهن ناو ثريرشلاو ماودلا بم بلطل ئههنلاو رمال لمعتس

 طارصلا اندحا وهن. كرعلا وا لفلا نم بمطاخما +.

 2 تبشاو مذ نقلا الذاغ هللا نيبحت الو دا

 اهركذ مد دقسعملا ةعبوالا ناناضإف ملعأو 5 1

 ربدقمت زوج» ىديفلاو: نيم ال ماهو 0 يا

 3 ةرطرش ثلا. ناب اموزج## اهبيقع ءازصجا دارد دأو اهدعب طرغ :

 الاس ل وهيسبلا بفعلا ف كلو ةك , اهطرش عم قا

 رح دع ننفا 5-0-2 الام ىلا تيل ريدقتتلاو.٠

 فروا هينفرعت 0 ىا .كروا 50 نأ ب

 . كمركا ىبم نأ يابن كامركا ىنمركا رمالا ب 1

 وكي. سيمت د 1 تكل اريخ نكي متششال ىهتلا

 نيبلطلا مالكلا ىلع ملكتبلل لماسكا نال كلذو, كلل ارب

 م ذ ف قوتل_ةريغل وأ هتاذل ملكتملا دوصقم بولطلا نإ

 توك ذر ابفالطلاةةززكزذ اذاف . طوقألا رجل اهني نابل
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 [ يف نسل ذا كنبللا ند ليسن الا 5 ضرغلا

 كلذ ىف رماعللا اذه 0 + وعقاط افا ئايرشعو

 اذدفقلل 990 ساق ؛ ف ٠ ىلرغ أ ردبمر وح 7 ءاندلاو 5 أ

 لعف يلهو نسامتلالو 0 أ عرصتلا قيس ل

 لعفأ ٠ ةمئر نثكعو امض نم كلوقك فئططانلا لسع 8

 1 ملاتلق ن انفع نيا عرمصمبلاو كلما نودي

 بنز كو امسي نمل لوقلا عم نةبلا ةجحاحال ذ ا د ند

 وم ىمجتل ا ىزإ ددؤيبوم قطيع العسال نأ 21

 اا مهن رمالان | لصاحاف و اضيا 50107 قم لد يلم

 .٠ ىلءالل عض هكمذو 0 ندالا 0 ءالغبنلا لعفلا ةيشلطلا

 #2 2 ' نيواسملا ن دقت عج: ضررا املا عض: اًياوعلاو

 ملط وه ٠ بلالا عاونا نر وخفو يوهنل | عب مازن لوقتم

 وهو ددحاو فرخ ةنلو . ”العتسا لعتفلا نع ّفكلا
 .ةرمالا“ ؤهع ٠ لمقتال وك ةيدادلا عيداماو ف مزاج

 كرت بلطل للمعتسيو ٠ مهفنلا ىلا ردابتملا دنال ءالعتسالا

 دقو ناد , رمال مدقت ١ اه 56 * عدو ءالدبنا لعنلا

 نم وه امك لعفلا نع وكلا ل ريغ لمع
 ردعبللا بهذم وه امك.ككرتلا بلط. ىوا . ضعبلا

 0 ىهيلا ئاضاقم نأ ىف اوتلخأ دق مهتاف
 زيفبلا
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 ,ةروسب أودلاف وهن ز يجعتلاو, 1 اواش ,للمع لكب رسمألا

 قئامتم هلثم نم هلوقف .. الاهم يسم راروتل

 ٠ ىازايفتلا -. اني هام ن اوثاف قل ىا اوناف هلو

 نال يبا نينساخ ب ا وذ ريهستلاو , أ
 بملطو راع ىضرغلا :نونيلااذا., | ١اديدح وأ ةراجح اونوك وغ

 نكل : كلذ دم مهتردق مدعل ةراجع وا ةدرق مهنوك مههنم

 قو در مهتروريص ىثغا لحفلا لصحي ريخستلا يف
 ا دوصقملا امذاو. ٠ ةراج نو هريصبال ذا لضحال هنادال

 , اوريصت ليوا اورسيصا ون .: ةيو يول نزلا مهب ةالابملا

 ةحاب الا يف. بطاخملا نا ةحابالو .ةئوستلا نيب: قرفلاو

 هل قفا عيرفاف لعفلاب ن ايد“ روج نيل 5 مدوأ هناك

 هاك ةيوعستلا ىو يقم جرا مدع عم ا

 عجرأو 5 عفنأ ملرملاب لعفلا نف نيفرطلا .دها ن -

 ل هنن ف مدولا كمناذ ري وبلا رسل

 رعش 2 نسيفلا ءرمأ' ناو و دهبلاو

 يعاب الأ ليوطلا: لبللا اهيا الا

 ءلشماب كيم جابصالا هنو و

 نعاخو ٠ نابع 8 م رمأ 0 وهو لونا ِق دهاشااف
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 ليقو , طقف نيدبلل لبقر . طق.ق بوجولل ليقف تو

 ريغ ليقو . ةحابالاو بردنلاو بوجولا: نيس ةنكرتشم ىه
 نم هتغيص نأ صيخبلتلا بحاص لاق امكرهظالو ..:كلذ

 زكا وت اهب ةنرتشلا ريغو + ديز رهن وسن ماللاب ةئرقلا
 ادابجلا ءالاجتسا لمفلا ها نع 5 هاب
 ,ىلع لد ام: هنيغص» دازملاف . كلذ ىلا اهعامسس دنع مهفلا

 كيور وح مسا ناك .ءاوس ءالغتسا مفك ريغ لعف با
 و | , لففب مسا هناف هلهما يبا ٠
 ( ىلطعل ةورالورم ةخيدملا ولج ارك _رعلا ةعوضوم. ةلزقب م
 ايلاف دين رخال ضخ تسي ناعلا كنالط لفيت لام لعفلا

 لد ا ردود ِِل 35 ف انلاع ناك اوس

 ءالدعسا كيلطلا _ىدعاىتغملا كلذ ىلا ةغيصلا

 ايف نقوم ادب. ةقيقحا اج يوقا نم مهفلا ىلا
 العن: كامالا# ءال_هنسا لعفلا بلاط ريغل رمال ةغيص

 .سلابجي نا أل زوجسق ٠ ناريس نباا نسكا سلاج
 ارز :كسااردما سلاجبال ناواامهنلك را. امههدحا

 غالبا هنالراذنالل . نم معأ وهو فيوهتلا ىا ديدهتلاو
 عم ديوث راذنالا حاجملا وت قيوهفتلا حم

 | |( سل] نشيل "نار سيظل. : منيع ان اولطعا: حت ةوعد
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 ىذعمب ئذللوو اكنالا ماهفتسا نوكيا دقو 06 5 2 ٠

 اونما ول مهيلع اذام 0 نارقلا 50 ضيا تا نيل ىفنلاا

 كرو ناميالا يف مهيلع لاب زو رع يأ ىن هود 72

 3 59 هيف ةدلصم كف الو و ربوتلاو مذللا اذهو  قانسألا

 كلا ابلمح عنتمأ اذا ماس اا أب | نلماو

 7 ماقألا بيساو م نار اىقلا مدوعمب كنف دلو م

 اهبل رصحي 8 : ةركذز دقئام ف تادلوتملا رصخ

 وسد ككلذ يف مكاحلا لب. . ةادا ندد ةادا ين اهنم يش

 0-0 نأ. خب الو بيكارت | أرتلا عبتستو ميلسلا فقوذلا

 نا ربغ نم اند رولافم وأ هتعمس ىنعم دعم ىلع ككللاذ يف

 دللاو , .ةيورلا لامعتساو فرص:لاب ثكيلع لب ةاططتن
 بلطلا عاودأ ن ٠ فدو رمال ايلاث لوقف 59-3 يداهلا

 قى ربط ىلع يف ءالوعبب 92 توج ىلع «لءف بلط 7

 ,.-الو 13 "5 2 ح الاء ربإل وذا ناصح ءأوس يلع يبملك

 4 لمبلا ند ىف نابل سيال ريبلطلا اذه
 ١ ٠: فايس امك ىبنلا وه لعفلا نع ببكلا ببلط

 ٠ ةريثدك ,نامعم 00ش لمعت رمال ل خيص نأ ملعاو

 اناا م خس مسك نأ يف نو.يوضصالا تيفليجخاو
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 نوكي دق ةزمهلاب راكنالل نا ملعاو 35 . مهفاف كلذ لاق

 اذيزا وضتتب هةزميلا لعفلا هيف ىليال ناب ىرخا ةروصب
 ,نأ رسيغ نما هدمطمس) برصلا ددوي نمل ٠ ارمعرلا كريرص

 دقنف اذهب ةقلعت تركنا اذأ كناف .٠ امهريغب هقلعت دقتعي

 ١ 41 مهد 300 534 مل ديال هذال 5 هلضإ قوق ةثيفن

 ناسا 001 . 017 كلذرب نا ا

 رت لالا هم خدي الو وأ ناكيذلا هال

 ىنعيب راكنالا هيفو ٠ ثيبثنلاو ول ىنعمب ريزقت

 ١ كيبثتيو نايصعلا قفقدي نأ 2 هللد مل نأ ان :ءمن

 اج ام ويسلم ققحتيو ثدحينا وابني ا هنا ىنعأ

 .طيدكسللاو 5 .ءاأث كيفطيلا ى هكلدو ةرمهلا _ه ا

 نيييلاب مكبر مكافص افأ وحن .٠ نكي مل يا يص ا صال نق

 7 نوكي ال يا ليقشساا يف 1 ماب ذ لمني م



 11 ا
 .ةيرقتلا كزع يح ميدقتلا ن قد نأ ىلع مكتكا اكمال روك دقو.

 00 : 4 راكن الو ريز قبلل وعبق ةرمبلان انمار, ةأ

 تاعفول كري اذام تكلوتك ةزمهلا ةرفكرثك الو اذه

 الق ب ,' قوءدت مكو' 1 لعف اذ لهو 5 اذنك

 د 53 كلذ هيقنأ امو .كابا

 ١ 8ك كن نقف للا رف ,راكدالل' ةزمهلا عوج نم 0

 فدل ىطنو 0 5 ىنغن ئغفنلا راكنإ نال مق هللا. يأ
 ج١١

 ردؤقتلل هيف ةرملا ن أ لاق نم دارم ىزعملا اذهو ٠ كابثأ

 رهو ىفذلا ملخد امي رارقالل نلءءبطاخملا لهك يأ

 رارقالع ىل- هلق ال ايف لادع بر ناضفيا لال
 لاقت دقنف .. كلذ ميشا اني , لكيلا نسيلاوهو ئفغتلاب
 ام-دالتكو ,ريرقملل اهنا لاقني دقو ,راكنالل ةرمهلا: نأ

 مككاب :نوكي نأ بجي: سيل ريرقتشلا نا. ملعف «٠ نسح

 بتنيظاعحمل أ نورعي اهب لد هدو اعني لذا مل ايس هلع تيلهد ئذلا

 راكنال نا لصاسكاو .٠ .ايفينو اًئابثا»: مككنا كلذ نم
 لف كابيتال فو ٠ 2 ىفدلا لعجت:يغلا ىب

 رد

 افلا تاق تن ىلا لوق هيو بيا
 00 ىف , ملا نيود نط نيا ىف اا زوذهتلا

 دق هنأد ال مكدمكا اذه نم وسيع ةفرعلا أمم ا ريرقنال



 : ا

 0 0 ادم رارقاللا كلم _تيطاصلا لوم ايراهدعب نكذب
 :. ةرسمسهلا دعب هذع لوئسملاركذ نم ماهنتسالا يقدح

 , لعفلاب بِطاجلاربرقت ف اًديز كتيبرضإا كوت

 يف ثب رض رض اديزاو كاتلفلاب رةرب رق .ىف ثبرض 50

 ويوقملا لاقيدق قو نمايقلا اذه ىلعو ٠ لوعفملاب رد -

 اديز تسبرضا د يسييبلاب قيل 4

 راكنالل ردع قابس اىلق دما حبلا ثيرص د ىنعمد

 لاو 7 كذا داري ام اهيلب ةرمهلاب : نوكي ناب ريرقتلاك وهو

 ؛ رعاشبلا ع لوق يف لحفلات ركنملا اهدعب ركذي

 وفم اممم يفرشمملا 1 ىناتقيا

 لوف مدا كو لبمفلا نم اهي زكي امركخ دنا

 يي

 اونوكي ميلا كذللا ن يفي ربا هور نار, ىف َ 36 /ارغلا

 م امها .ةلوق ي ص سلا سفن ال نيو اقلا مه

 ال ايلو هللا ريغ هذاا رهنركتملا ىنا اف ٠ 5 دل هللا ريد يأ

 اذكو 5 هيلا نريسأ الجار كلوق قف 20ك04 ٠ ىلولا ٍداعتا

 اي هتيرض ًاديزا ع : تاقلعتملا نم دبل ذ ريغ

 31 نيستا ريدقل ينيج لعفلا سفد ىلعَو لروعفألا ىلع

 2 اكنالل نوكي دقف لعفلا ىلع عوفرملا مّدق لاك
 ٠6 رم انك نصيصرختلا ناوي ميدقملا لمعت دع
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 ةقيقح ال ةيرهسلاو هزهلا كرماثا كاناولسأ مهاوقل
 اوملظ نيذلا لعيسو وجد طل انماط !:ماهنستسإلا

 ٠ اذه:نم وعن ريقحتلال عباس“: ىنوبلقني بملقشم قا

 ومع قافهتسالا 208 ةفرعت ك كنا عم ناش اراقحتيسإا

 لوو رااس نبا الين ورا نب ودل
 نم نيل كرا ذعلا "نب تاردنا وسار اوفو... ىاردللا
 نوعرف نا سب ٠ نوعرف نم يف ماهفتسالا ظفلب ٠ نوعرف
 هتاف , ننكعلاب وا مدقف ربخ ةيهاهفتسالا - نمو رخؤم | دقبم

 . قفا د .دارلا كي ماهفتتسالا ةقيفك اذه ىنعمال

 أمف رهدويكش ةدشو رالوتع طرف ىفاو» نم ىنوفرعتب له ىأ

 دعب لاق اذنلو.ةلثم 1 زهد نذغملا نوكي باذعب مكنط

 رهلاح فقيرعتل ةدايز .: نيفرسسلا نم اًيلاع ناكدتا ثللذ
 ىل لوكي نيو ضع , ناعسسالل 2 5 م لبومتو

 0م .ايفتسالا ةدقيقك عم آل هاف هر ىنطسسمي ملو مالغ م

 0 نسيم يطع رع مالف نوكي ن 8 ا ارسملا لب

 رارقالا 0 تةطاصلملا لج نوع ريرقتلل رشع هيكداب

 ف ةزمهلا دعب دب ررقملا ركذي نا طرشب هيلا ةئاماو هفرعي

 هدأ . داقني ال ىا ةميكقنلا ديدشن ألف لاقي ةيشاح ([)
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 ىللا:م الك نم لاشتنالل نوكن ىتلا لب ىنعمب انهه ماو

 و 5 مآ ٠ نآرفلا لوقك ماهفتسأ ر ايقعا ريغ صضرخا

 ع ىتنا.٠ هاولاؤيح ا انا لم قا نييموه يذلا اذه

 يف ليعتسا اما ريثك ةيماهفتسال تاملكلا هذه نا 7

 نيارقملا ةنوعم بسصع# ماقملا بساني امم ماهفتسالا

 او مههفلا بلطل لضصالاف ماهفتسالا نأ تولع دقن

 5 وأ كلذ ريغدل لمعسسي لق نكلاو كماذل هلا ةعوضوم

 ايل امو وجت يسج#كلل فاش عدم مكوحت ءاطيتسالل

 ::نوبهذذ نياف وحد لالضلا ىلع ةيشننلل اقلاث هللاد نون ال

 »كف ىذلاب فدا وه 1 نولدبعستأو ف يعل ١: ىلع وأ ا

 ابار مصلا عومسل كن ان وحل ٠ لاطابلا ميا هزيخ

 دا 0 نو بمذوأ ملا ٠ بردا ىهينس نه ثلزو 2ك نيضولل

 ىنعم مهفيف (نالذ كيذا كنا ودو ف كلذ بطاخملا ملع

 ٠ .لاوسلا ىلع م الكا اذه لمعي الو . فيوذكلاو ديعولا

 ديعي ام :ق ام دعت ْ وب ذ كذا يلبس رعت مكهتلل يباح

 ناك مالسلا هيلع اب عش نأ قفاز ديف 5 : ان ايا

 ميس كح امض ىلصب ةوأر اذا ةموق ن اكو ةولسصلا

 « نا[. بباعللا وهو مضلاب مآغرلا.عمج
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 9 دنت ينام اير علا لاتشممالا“ يف هَل
 نارقلا لوقك 5 ةردقم وأ نال و ا: .انل نورشع 306

 ككلذو نيا نم ةانعمو ل 507 اذه ذهلل فَ

 ضصيخلالاإ بتخحاص لاقف / ةا_ىغلا ضعب ةركذ.ام قع

 : 0 لااوليسلا

 فيلو رمد نيد اينما تاملك لا رقم

 الا اط يلح انسب اهظوشف : ةتابفشسال ءآمسالا
 ما ف )1 تيس قيدضصتلاو روصعلل يجن اهفافا

 م أمس دعب دعد ويم نك كوب هي - هيف يس ىا

 ردش يد لوقو ءرونلاو كتاداظلا عيت ظ

 قبلان قوظءاهديذأ 0 نوامتتي

 نم ذوخام اهتابلمأل ىا اهتقاوعل ةلوق ةيشاح (1)
 « 5! .. لصالا يا قرعلا

 ناميرااواهويسغ دلو ةعضرملا ةارملا قولعلا ةدشكل([) |



 ا"
 دا ١ خيوتلاو عيرقتلا ود لاوسلا اذه نم ضرغلا ن 4

 وهن لاما نعااهب :لاّسإنف كونك انيساقج
 7 4 يشع

 قفا ضيفو كلا ن ع امه لاتسيف عوومسا# ١ ا
 2203 عال . قيراطلا

 ومو 0007 نايزلا نع اهب لاسبف نيم 5 ايل

 د 5 بفذإ ىتموحعت البقتيصو كج

 ناياوحت لبقتسملا نامزلا نعءاهب لاسنيف . نابيا هلل

 كا لم ميهفشلا عضاوم ِف لوعتتست ليقو ليحرلا مب

 « ةمقلا م يو 00

 1 508 ةددشللا: ن قونلاو ةرمهلا را ماو امتمات

 قاسم لي 37 قركي ا ناةوعوو ىبك اسف

 هل نوكيي ىناوبخأو متيغ ,لامح قا ىلع ىل ٠ متش
 1 فأ ىج مملونمارلا نوكي ترضيك يا اييلع كلما

 مدلل قع ٠ نبأ نم ىنعمب ةران ذو ء وه فيك ئتعمب

 بسحاص ةيلاق اديك عا نتولل ١ نما م 0

 | انعم هنادراعشا' لمعتسيا هلوقو ,.5| نضريتانلا

 ةقيقح امهدحا يف نوكي ناو نيستعملا نيب ًاكرتشم نؤكي
 الآ , نيا .ةانعم_نوك نأ لمتسيو , ازاجمر خالل ٍقَو
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 1 قلق , مسالا اماوحتواو عوضؤم درؤم ظغل

 ىنعم ىلع ةلادلا ةهاكلا وه: .هداوجووه اخ 9

 «وسولاب ِء ناي ةثالثلا ةنمزالك دحاب.ىرتقم ريغ اهسفن (

 نع نمد لاقيه دا 4 ةوففو ميركلا ةباوجو دير ام لوقا
 0 يأ ليربج نم م لوقف ملعلا وذ نم ندا

 دك

 ٍٍظ رنةيفو ىازاتفتلا لاق ..هل:كلذ ريغوا . كلم

 فاس اداوسكلوالالا نا لس

 قاس ككيلج ومنا ةداوجت لد ٠ فكلم لاقي نا لبو

 5 أ 57 ةليعلاو 2001 ديفي:امم اذكو انك اللا يحز

 رما يف نيسكراشتتملا دهازيس امع اهب قاببف يا ميلاف

 لوقي نا وسم , .ىا هيلا ففيضا ام نومضم وهو امهم
 تيباطتف «.ىه بيايثلا فانيلاسف"+ تيايث قانغلياغا

 رمالاف :. ةّيييولا يف اهكراشي امع كدنع اهزيمي ظْذ034

 رهيلا فيضا ام نزييسمب وف ةردوعلا وهو هيف كرتشما م 3

 ١ ع 7” / بتلولاسر 1:

 قليب ارد ىنب لسو# ٠ ددعلا نع اهب لاسُف مك عبار
 مآ نيرشعا مهاميثأب بأ مك ابن دقه نب مهانينا (

 لصفلا نم عقوامل نم ةدايزب مكز يممر يآ نمف ٠ نيل“

 ددعلا نع لاؤسلل انه مامكف., اهزيممو مك ني. ,دعتم لف
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 قياقح اهل تادوجوماف ققطنملا ةءادصب ٠ ضورتملا الا هيل

 ,هسأو ةقيقكا بسحب ىأ ةيقيقح دودح اهلف تاموهفمو

 !ا١اهل سيلدق قاعودعملا انماأو ٠ مسالا نمسا ئا

 .ىكأ نال مسالا بس الا انهل دودح الف تاموهفلا

 :ىاذلا نا كرفس نأ دعب الا نوكي ال تيباذلا .ىسعب

 ,ودحنم:عيدلاهدقلا لوا ىف عسضوي ام غرأ :نيقح:ةدوجوم
 يه انا عيلاغتلا ءآنثا يف اهدوجو ىلخ ندري ىتلا ءايغال
 د م : مسالا حرش باسع) دودح فا: ةيوتسا دو دبح

 ,نيعب دودمكأ تكلت تراص اهدؤجو ثبثاو اهيلع نهرو

 7 ارا مقل نقع التاب رستم فودع ىاإ ةقيفح
 / نايك ار انا اهب يضل طيقن نساةبتاف دا ىارلسلا
 الغل) ىذنل' ضرغي ىذلا رمال اهب بلطي .ىا ملعلا ىذل

 ادسلا ينم انلوقك ٠ هديعتو هص_خشت ديفيف لقاعلل ىأ

 قنعأ ةدئيعتو هصخشل ديقو امم: ةوتغو ديزت هنع نادجف

 بلاظلل لاسقي.ىأ',ديزب .رةعيمستك ةصدخش ةنفوعم اديفب
 نع اب لاشي يكاكسلا لاق 81 :راذلا ىف ديز لياسلا
 دنع [دنالل نيانجالا وا تفي“ كادض ام لوقد سجا

 ةيفالا نع لاازمسلا هيف لخ ديو , ةوستو ,باتكب هنع باومكاو

 7 ىه ظانفلالا سانجإ َّىأ قا ٠ ةملكلا ام ومت ةقيقتكاو



 ١| ا 137

 هيما راش انش بلطي : وأ ةيزونأتاب أاهريغ نموأ ا

  0ام انلرقك ..وهاهب وهى لا دينيس نول ةقاهيو

 ف م يش :ءأ ميللاا 157 العم 2س م َىإ كر

  3 3اهمسأ وه ام اك ةحرمما ٠ نك ايلا 5 ضرب 5 بنام عوق

 مئاشتا لا -- سيما ندم ةضووربللا يا ىلا

 ٠ جرشل ىتلا ام نيب بيقرتلا يب ةطيسبلا له .عقنو

  1بيقرتلا ضاع نأ نو نعأأو ةيهاملا بلطل ينلاو

 يف موهفملا دوجو مث مسالك تف الو تلطد نأ ى علا

 طظفللا موههفه.. تف نرعيال نم م نال , هتيقيقحوب ةثيهإم م الاد

 موهفملا ك 03 اذ دوبجو بلطي: ن 5 همم لاحت ٠ ل نمو

 هويدا عيقخ سلط نعرف قلما
 ياام ةنيعاملا ناظاع هل ةيهاح الو مودعملل ةقيقح ال

 هلل ةدوس»ال ىاأ هفالخ مودعللا امدوعا .نئشلا نذ ٠

 وه ىلإ يونيه مسأ هدو ٠ أ ٠ موهفملا نيم قرفلاو

 هنن نم مهلا ئيبلا ةيهاملا نينو ةداومكاب مسالا

 نلف نادل قزيغوه قطنللا يف امك .ليصفتلات فييرعت

 ميلا ثبلأ ىلع ققوو م امهف مذ مس انف لوط لَم 37

 بفقي الد دبا اناو ةعللاب انلايع ناكلاذا مسالا هيلع ل



 "أ

 كة امزارنأو تزوبثلا 2 ةلالدلا لوقلا اذو رعلب

 نبل قرفال وبلغت عابلا رخ الحا ةرجؤلا نوع
 ءله لخدي نا 1 0 ناكف , كنز قلطي لق. نيدو

 مشق له نأ وتلا ملعاو ءدا ٠ اهلضاوف امك لعفلا

 ياهي بلظن ىعتلا م ةطيستلاف ٠ ةيكرمو ةظرس

 أ ةدوجوم ةاكرمكا لع اةلوقك 7 الد وجو ال وأ يشلا

 ئينل ع دوجو أه لا ىلا ىه ةيك رذلاو ةدوووم

 اه ,: ةيباد :الوا'ةمياد ةكركا الين دونك هلا «دوجو ل

 .دعا'دقو ٠ ابل ةدوجو أل وا ةكرحلا ماود دوجو برولطملا

 4 كرما 8 دوجولاو ةكرمكا امهو نايش ةذه ف

 !!ةيسنلاب ةنكزم تناكف , دحاو نت لوالا فو دوجولا

 اةلاكبا ككاو أر ملغاو 5 1 ٍ اهيلا ةيلاو ةدطيست ىو هز 2

 هفعسالع ظاقلا نم ةبقابلا طافلال/ ئا ةيقابلا' تاودالا

 قاربيت ايناس علو كرتشتف ٠ طفف روصنلا بلطل ى

 أ ىدشروصت وه دز روك بواطلا ن اع هدو 0

 | مس ال حرش اهب بملظي ليقف ام الرا ف

 تااييأ م هال أكن حرش نأ اهت بلظي مناق ءاقننعلا

 زلجب ٠ عضو 2 يال هنا ةموهفم وبل ءامنتولا

 © سيلظنفللا اذهل: ناك "اوس رهسأ طفل دارياج كتلاطلا
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 ىه ىلا ثادحالو ىناعملا ىلا ناهجوتي اهنا ثابث"
 تالولدف يه ىلا تارذلا ةللاللا 00

 لابو ياسا ىف تاوذاثاو ذسلا نذ و ساهم

 ضاصتسخا كل دم اهبل. ىال او:نفأ 5307 لا ١

 لدا ها نوريكام متنا لهف نآرقلا لوق . ناك لعن

 متن أ لهفو نوركسششت لهف هلوق وحن 1" بلط ن

 ,لعف 306 ذا ءريركتلاب نكوم اذه” نا عم 8

 _هياقبا نم ا ةيانعلا لامك ىلع ل31 .ثبانثلا نضر

 ىلع هيف ةلخاد له نأل نوركشت لهف ٍف يك رهلضا ن

 هداءاد اننال نوركشش متنا لبف يف امكو , ةققح لعن

 ةريسفد ووذع“ لعف لعاف متنأ ناك اريادقت لعفلا نأعاد

 لمعلا ىلع اهاوخد وهو اهلسا ىله كببذ يف لدورمالا

 ىلع لدا نوركاش م هدأ لبخ اضياو 5 8 ًازيدقت وا“ ةقيق

 توبثلل ناك نأو او متنافأ ملوق نم ركشبلا بمل

 نيم د صفا ليج إل ةيمسأ ةلمجحا نراك اع

 ام لوصحب ةيادعلا لامك ىلع لدا له عم هكرتف ةزمب

 نان سدبال ةزمهلا نم لعفلل ىذ» له نالو , ددجتي
 , | ديضتقت غيبلبلا ىال غيلبلا نم الك قلطنم ديز له لان
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 كف لاكا يف عقاو انو برضلاف عبو نأ أ ىغببيال ْ

 جسما اور وكل نم عع |

 انفسالاب نزابملا دييملا 0 هد د

 فلا راكنا دا قبلا نأ نع ملا منيرق هيف دجوت م

 هلاك ءاوس عي نأ . ئيغبنيال هنا ىتعمي لامكا :ىف عقاولا
 ع الو | ةلاح.ة ةثي رقلا ١ هللا نع نياوقنا 0 و

 .هقاوملا هذه # اهعوقو 7 5 نعل اند. لم جوقر» جانبي

  5لهب صن خم قيدصمعلا نال هنأ اناث ىلع ماجا 7

 ١ ل ديزم اهل ناك لانقعينالاو عراضملا ضصيصتخت

 قالعد 0 اعيمج نامزلاو 55 58 ههلال دل رةهود طم عم

 ل هضورعب لدي ثيح ناسزلا نع لده امنا ةتاف مسالل
 نقيس آف كل امك ٠ سو هيياقامبا افاق ا 1

 هما ءاضتقا 5 1 كن د امنا /

 رفنلاو فيلاو عافتنال وا ثوبثلاب مكحعا وه قيدصتلا ندفكلذل



 0 ظ

 لح ماوقك ٠ اههيلع مايفعسال قه لؤخدب لها “9

 م جذل نف انهعوقو ةرثكل اهلبق ةزمهلا تكرثورادلا ت فر

 . ما وذييسالا يف ا بلغ 716 ةزمهلا ماقم ئه ث أ

 امناو .«.دا ٠ .اهانعمس وه امن اذكيف قامفالل«ضاوخب نم:دقإ
 مليغفو لد يا اهنا عم يفق وردع له انلوقبو ويل سلفي

 تار! ذا كه نا اهنا , نا هسسااهافرط ىلا: ةيمتسالك.ةلمجكا نا
 ا 5 وع كرركذتا ايا ريع 5 اهزيج قلدفلازث

 مسالا ف ارمفاي نضرف' ملو ةتقئاعو ةولاملا نول لاتلا
 اهنع نست اهناق:افزيح يف كرت لباذا امالخبا/| |!امهجب

 راسا هلا 9 نأ 53 هول ذيل“ 7 لها

 ب مسصي ا ع معي ميدو ندع 1

 دنا نعمت لا معلا ىف عبف ابنا ليعفلا, تابثاراكنال ل
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 ينلوفلارثا يا اذا 0# يلب كو ذعم نأ اناس 5

 ةدامحا ف ناك اذلويبااو رشا اهيلع ةلذادلا ةلمبلا نين

 ايديا ريغ نم له دعب لعفلا ركذي ىلا مد 1

 0 ولا
 هيي ا

 ع
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 ذم نم قبس امل لعفلا سفيب قيدصتلا لوصح يدتسب

 رع هلصا ناو ةسجأو ريخاثلاو ه ميدقسلا ر انسانا نأ نم

 .انقف فرم يفربيبمصلا نم .لدب لجر.نا "و لجر
 وكي, نإ لاطتحال عانتبالاب مكسي مل امناو . :صيصختلا
 1 ىكاكسلا .مزليو ها «يوذحت لعف لعاف لجر

 ,ال صييخلتلا ,بيحاض هلاق امك فرع دير له جبن ال
 .ومح . ةدنع صيصختلل سيل ىرعملا رهظلا ميدقت
 1 عم رم ام ىلء .لعفلا خريس. قب قيدصتلا لوصد ىدتس

 اكذ امو ٠ ف! . ينازاتفتلا لاق امك :ةاحنلا.. عامجاب يبق

 يدق ىلع جرخ ديز لهون, نا. نم. لصفلا: بحاص
 نسج عياش هنا ال ديعبلا جيبقلا هجولل يه < ىهف لعفلا
 1 املا لوق فو ٍينازاذفتلا لاق , ها

 ,سقيال نا ئدكاكسلا عزليو هلوقج موزللا نم ةركذ اس نال ال
 له يا 0-0 ككلذ موزل ملسن الف ع ونوم لا
 كفوسعم ةلفمافتتتا ناف ىرخا يامل اسيسبق فرع ديز

 4 ليا هنا نيابلا :يفاط قدا انلطم مكيحا .ءافتفا بجويال
 .دع مزلي اذ ةنييع ديزله رق ىكا ىكاكسلا اةوك فام ىلإ 5

 اجب لدم مب هيوف ننال ووو

 . لصال ين دق يدعنب له:ناب ٠ .فرع ديز لهو فرع



 نوع نأ *نامتحال :عدتمي ماو كلذ نبغي 57 نادل
 .٠ رهاظلا لعفلا ةرمسفُت فسم ليف لوعفم دب

 3 لاغتسا مهعل يقي ةقكلا ٠ فيوم انيراوهس ردا

 امدح عتستمب | 5 107 ايو هتيرص لاقي ناب ريمضلا

 0 امدتدالل درجتا لب .صيصختلل ال: هي دقتلا نوكي ن

 دفيع ةاواال وإلا وظل هيفف تنفق: وماطلا والعب ىلا

 صا.صتبخالا وه ميدقتلا يف :يرلاغلا ناد صوت دصيسلاب

 066- بيبا هجو كلوق وعنا نوك 'نأ ببجوي اذه.

 لتقف الو نجوي نمد 6 دابضق نع ا

 ريدقق زاوجم ةقيرض اديز له لاقي ن نأ ىبقي الو عا < دب

 اذه لب» هتيرتض أديز تنبرض: نأ“ اولا

 قدس الف لومعملا ىلع لماعلا ميدقن لصالل نال دع

 بلطا له: نيوكض ف :لعفلا نفي قيدصتلا لوم
 . ,٠» اهجيدبق لوقلا اذه نوكي الف: ا نيسحيف قيدصتلا

 ىف كغفلا ينير م اهنا ةاحنلا نم نيقنقحملا نيركألا

 20 ومضت لطيفا مسالا ىلع لخدنال م لكيلا

 هيوشاي) له ه .ةرورض ريغ نم - ارايدحا ب ءاطظل

 ئكاكسلا 00 او مال لعفلا ايهناليا ند دبال لإ
 د 7

 هيدر نال طاوومكد مدقتت !1؛فرع ل اجر .انلج رع
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 قو +:ديز مانق ىل# لوقن' انمهوتح*و بورصا او .برانصل اك
 .اننلا :كزضاخ قيدتطسلا :نولظلا ناك اذا دعاق ورمع

 ءايقلا" تونا قيديضتلا وصمت شما وز رمعل دوعقلاو. ديزل

 قيدصتلا بلطباهصاصتخالو يبا اذبملو.وزمعل دوعقلاو ديزل
 .دعب انه درفملا عّوقو نال . ورمع مآ م رانق ديز له انلوق عتتمأ

 ١ دوت يسودسملو ماو « ةلضتف ما نانلع ليلو ورمع وهو مأ

 يبق مككلا لاطلا تؤتقاف ملعلا عم نيرا دحا نينعت

 5 قحوسالا لوظ.د هي وحن اع ةسمادظا الغز 6طن

 7 "نقب لضدلا" ئا محا تملظا: الا-نوكشال قام 9

 مآ نود ب ماقاديز له كلو ات عنمتميف عفادذ امتهنانف

 1 ها, هت ال عمدتوي الو ع : ورمع

 قاررسلا ازلمب تقنيا وتساب ىوتس ىبدسلا
 4 ٠ ورمع مأ مق 2 "حد ةلصتملا ما يف 0 + قيذنسالا لوصح

 .دخا ىللا' مايقلا قتلت ملغلانقه لتضامعا:قيدصتلا تلق
 رم وهو . ندا قلع ةهداخا رْوَضْنأ كتولطااو:نيزوكذلملا

 و[ ا هجري روصتلا هذال قيدصتلا ىلع قق ورنا

 | نأ حبش قيدضتلا بالطب له“ ضاصتخال ضيا و

 قيدصتلا عويض ومات ميدقتلا نال ٌتبَوَض اني

 وهو لاءاخا لونضخ" 5 لدع نؤكسشلف لعفلا نس
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  5بسوج تناا ىن لعافلاكو , د1. :دشسملا عربون نيت

 وه نم .؛لنواسلا اهلايما لعافلا ىن كلشيلا ناك اذا: اذه... ادب

 اديرزأ يف لودفملاكو. ديو ىلع ميبرص وقوي. ماعلا
 ملعلا عم وه نم بورتضملا يناثشنلا ناكإإاذا + تيرم
 رياس افكو « دا. بطاخلا نم نب عوقوب ىعطق

 .ترس .ةدمملا موهأو تسلج رادلا يناويحن :هويخراب خاععا ٠

 ٠ 7 0 كلل ذم, تييئاينع ايكازلد , هتبرص اًببي دانأ

 كرينا كاعلف ا ايو روس ند لا

 اعلا نانا مي ارعش عبق تنأأ لوقت نأ

 ىف ف وهن نم لعافلا نع لاوسلل دعم الذا , - ًانانسبنا موي

 لعف ىلا ةراشالا يبا اذاروصعي اهنأ كلذ نذل اذن

 ىتب نو رعشلا اذه لاق: نم. لوقت ناوكف ضصوصخ

 نفع ذي ناسنلاةماور وب ةلطملا لع رعب نايت اولا ف نت
 اذ صنيع امله .نميل هدال ف كلذ لايجدف قالطال

 دمك مويس كإذ نوي



 1و

 اورد زل ميدل ن ل ملشنال ذأ , الدف ماق ديزأ

 |1ةلاسخ اان اذ قا ؤالورلا/ق نفي ؛ قادما الو بمدح
 :يزأ نوكم نار ودجتف رهاقلا دبع بهذم ىلع كلنذل

 رووعفو مامتهالل دي ز ميدقنت نوكتؤ ىيدضلاب نلطل ماق

 يتلا له ناب ماق دمر له 44 دايخ اذه ىلع لددو

 زغدنخلا اهناأال دق 06-0 نان“ قيدضلا بلطل ىع

 رالف ملسعاو ٠“ : دس“ :اديتك قي دضتلا بلظب

 57 كتبرضا ىف يم اموه ةزمملاب هك لوعشملا

 رؤاصلا'ابورتشلا» عال لمعلا قضن يف قكسلا ناكاذا اذه
 ا مافتسالاب ةعزالراو مز نع عقاولا الاب يشأ ن

 رودضب تنس بتلطلا:1ناده. ناد“: ئبف ءهزيجو 07 ا

 وان فشلا روت تلطا نوكل' نا لمتعدو ةئم .لمفلا

 0 ياك مايؤب كتاطظاوملا نم :لعف ولفت 525 ملعي

 ماراكتلا وا برص هنا نوزعيال لكل هيلع هعقوأ ع هم

 ردا نكلطل هثانف ةتحركا م 1 اديز 5-5 اةهملزنك

 اير ا لكم اك قيدصتلاو مار ص ماو وه ةطوسأ دجنفملا

 "”قيدصللا بتلطل نوكي ازا ةضعب اذه لثمف . انههدحأ

 بسم امهتنب يعم ددطعتإلا وصت“نرلطا نوكم ناو

 هاوس هقب ركشا ماب تاعكلا»اذه* تّسْنكأ وعنو * نئارقل)



 مع 1 0
 أ ةيدسلا ولت نيش بغل كلزتلا يلا وبمن نبل
 سب دلا نا ملهي تكيانف مديح وع

 ريغدولدلل نو ران ال نيذج جحا قييررياك تايهيط مك

 ىنوكيف دنشسالا وهو هيا: بلطف امددهتا ىن ةلبعتب 0

 دلو ودون تيس 00

 نأ , هلي هليصفت ماهفتسالاب باطيقب لامجأ هجوب مولع

 ةرمهلا نال ص يخلتلا .بحاص هك موني هنأ ملعا

 ميما صن بلط يف رصي ميلر ويصتلا تيلطل يج
 نأ ةزمهلا مك نال ٠ يس سو أ

 ديلا ليغ اقلا وو اهتم وتساب اننوويم اهب طن لايعمل اهب

 . :ادديميوهو .ديرز .اهيلي.:لب ا هيلزالا ناق.فرتيسلا ويمصلا ى.
 لوفلا بق :لثم نيعص هيدي لوقلا عيال كتللذلا

 9 ريح حبة دعب اونا" هييز لأ

 .قيقيوا 2 يعير م اردسأ حالك نا لوعفللا روس
 لومغيلا ميدقتت نفا.ميدقتلا نال كللذو:هب تفرع ازنمعملا
 لعفللا سفنب قيدصتلا لوصدح ىعدتسي لعفلا ىلإ:

 نال لانصم وهو ليماكا«لويتيس مالا لج قنوكح
 وا لعافللا ناسينو روبل بيلطا نوكت اهناف ةزمهل

 ادلوق 8 ايا تفرع اردعأ انلوق يفرهاظ اذهو لودفملا
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 | زضتلا ند اهني ةبسلا لرصح' مدع ياروصتلا وهف الا
 17 ره هاذل ةنعوضوملا ظافنلال يا ماهفستسالت تاوداو.. ها
 ا داو ئندمو هر يضفكو محو صو امو لهو ةزمهلا

 ً[أويدصلاب ططب اههضعبو روصتلا بلطب صتخ» ام سعبف ىأو

 رولا الوافل : نينثالا معي لب !دينيتم قه صخوإلا تسر
 ( دهعوقوال واةبسنلا عوقو كارداوفو قيدصتلا بلطلاما يهف

 ا. نييشنلا نيب ةماق ةبسن عوقول ةراعدأو نهذلادايقنا» لا

 اةاينعيروعابو دانشالاو مكاوى دعم اذنهو ؤ. اهعوقو ال وأ

 ,نبش ندب ةيادانشالا ةبسنلا كاردا و» قيدصتلا نأ: ىنع دعأ

 قيما نيا دجنو مانقا كلوق-ك . اهيفدن وا اهثابثاب انيك 0

 ناب لباسم 0 ةيضلالا ةلوجتا يف مياق ”ييزاو ةيلعفلا

 9 ا ديز ىلا م انهيلا ةلشوبي ولة مايقسلاو ناش ويد

 76 ف وأ:تابفالاز اها يف بملسلاب و ا::باضتالاب

 وحب 500
 كاز دا وبف ةبسنلاريغ ف كار دا 00 يللا وا راج 7

 لطف كلوقك . ةبسنلا ايبا ةووش نينا ولا يملا
 ”:تيناف : لطم: ما ءانبالا يف ده هيلا نيئييبجلا وصت

 ملاع اقلنكأ هيف ىس. لولطسس#ا ملاع. ىلا ًايعن ءانالا يف قلي ملاع

 انين .بلظتف ليال قه نو نقلا كاذ ناب ملاه ريغ
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 4 اهيدف موق كفك قتنعم ىلع موقت اه ولو ع

 ىنمتلا ىنعم نم ادلوتم ضيصقلا نوكيفبمايقلا قلع رت
 ناك اما موللا ا رحيل !روتوتايا اد ع

 7 بعقب البق اقلاا9/ملوب نبم
 هباوج يف بعصنيو تييل مكح هلا تصل

 بصب :٠ :كروزاف أ لعل وعن نا رامضا ىلع عراض ظ

 لوصملا نع ردد ببسبو:لوصسحلا نم وجرملا دعبل رو
 : دلوتيف :اهعوقو ىف ةيفامطال يتلا تانكمملاو تالا لا هبنا

 نكمم وانام بلاط دفا نذل: مدققاقا ادا كوتمعلا ىدعم.+

 ال ئش باقشرا هناف :ئىجرتلا قالخ# اههعوقو يف عمط

 ٠ بيرغت" سمعللا لعل لاقي ال مث نمق هلوصمع) ١ قو
 باقثرا عمطلاف..قافشالا و:عمطلا باقترالت ىف: لخذب

 تلق: مافيبالو ا... نطيل رافال زعل كارو ع
 رهظ ١ ذسهبو «. ةعاشلا 0 لعل نعت نئاويركتملا ىش

 ىف ثملطتلل تسيل لادعل ناو تنل دطب سنبل ءارجوتلا ع

 «ما.عارسفلا ابقككا ةداينز اهنا ةاهنلا لاق: كللذلو لص!
 يف ىشنلا ةرودص لوضح بلطاو» ماهفتسال#:ايناث لوقنا

 نيش قم ةبسلا -عوقو ةروصلا كلذ تناك نإف نهد

 ١ ققيدشصعا اوه امهتيل ةبشنلا ةذه لوص_ عفا ابعوقو ال>



 : هاج ' ينتدخحت ن نيم نازي دقدتا ىلع ىققدعت

 :( بمصتد ال ذا اهبلضا ىلع تسيل وسل ن نا ىلع ةلاد ةننرق

 1 .يضملل ولو لابقتسالل ْنأ نال ن ارامضاب اهدعب عراضلا
 "'قلدلزلد ةدسنلا ءانقالل باودج 3 كن ىارمضت اهناو

 !,مديغ ضرفي امكو ا نوكش نأ انه مابعلا شو

 :.ةيعاوطال اسم عوقو تلد تيل تالطب كدلذك نه عسقأو ما

 رس سك ا ل ملعاو 5٠. تاع

 يدويا ان الا ردد اا نيراعتدلاو العن و

 يزرع طش وم ونزع لاشي وقلما نيفثلا ولون ل
 ٠ ىنمتلا : ىنعم دعم كلوت ئمتلا نعم اه.نينمصتل نينديزملا

 .نيمضتلابو نيمصتلا اذه ةلاطصم و < ذملا تيكردلاب# دعب

 0و دبا نديم جار ىذغم دلو اةناحشب نوكيا

 تدزكا الكوجت ميدنملا هج“ يف ءأننوم» نم هارفي نأ

 نع 00 الا اهوا ' !دمز

 0 ظآ0ظ36 06 57 اناا هيج ملا

 وأ 08 فرصا الا بدمي اب ةلجاملا
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 لاوصبا ريغ عم كرجبلا نوك يىصنقير اذه نا جوت 0

 * ىهتنا رمال ر خا .هيلا رجني دوصقملا نال ظفلا

 ظ ىناقلا نجلا ش

 :هتاوداو بلطلا عاونأ يف

 بمسح اص لرسك ذ !م : ىلع ىهوا . ةريبشتك ببلاطلا ,عاونا

 ديلأو ئهنلاورمالكو ماهفتسالاو ىمتلا ة ديوي !صيخلت

 خب تألف وزسقتا ف د

 لدم قاع ئش لوصخ برلط وف فشلا الو ١ لزق

 5 تميل نوفا هدادا و هل عوضوملا ظفللا أماو 5 شمع

  نكمي.ال ام يف لمعتسي هنا ل :قدمتملا ناكما طرتشي ©
 لوقا الو و رغب بابقينلا تيل كوقتت ئجرعلا نينو

 دا تنوي اد كاص اسما ناكنا ذاب وتكك ةهفوعب هل

 ايجرن ” اصل الو رعوقو يف ةيغامظو عقوي بلا نوكي

 لب ىتمي دقو. وسال افلم

 27 هئافتذاب منجل مي م اهفتنالك 10 دس 27

 لامكل نمت )ارب نوه تنيلا ند:نلوادعلاؤالل هيب ئنمعيلا ب
 ؛ هلو رمئافعناب منجد ىذلا نكمملا ةر مص ف هب ةنانعل



 د
 كسبمرك .٠ تالساعلا درقم نغاّيصن يابس ملشو
 أ .تلظلل انهيف ىنعمال نكلو . كلذ ونجتوترادلا هذه
 سعيمو (ظفل ءافشالل ىلع زوشتلالدل لصال قه لواللو
 *# ىهتنا ٠ ىفخل ل اي مارب نىالخ#

 دراقملا لاعفاك ابلط نكي لن ِن ١ اع ممالا اناث لله 5

 كو برو لعلو مسقلاو دوقعلا مف مذلاو حدملا ل لاعفاو

 اف ةحانسإلا ةيارعل ايهنع فيم الذ كلذ وتو ةيربخكا

 !اييخا لضالاك ف اهريثكا اهب اهنالو اه» ةقلعتلملا ةيئااشمن الك

 يولطم ىعدتسا ايلط ناك نأو , ءآشن الا ينعم كاد تيان

 كف لصاملا نرلط هاو بلطظلا كسقو لصامح ريغ

 4 يا ع عتنعما لضاح, يبتؤلطل بلطلا. غيتج ل معتسا
 اني نيرا بسفع) 0 دلوتيو ةسيقبقحلا هيااعب ىلع

 دعو عا 0 اهب دارب د م اهقفسالاو

 1 املا مدني نا كيبل الكلا اك ةيردضملا امدريغو

 ىنمتلا ىنعم ةدافال عوضوم ب تْيلا نا ووهظل كلذو

 ىحسلا نا ىنيعا . يدمتلا هيف ىذلا ملكا روبط ل

 سيلو . ىنملا ىنعل لمعتسي وب نا. يف انه
 ' قاوبلا اذيكو .. مياق:ادبيز تبل املوق يفي سخملا

. 



 2 يس ران اخ نش قيكطت 3
 2 2 ل ا
 ا 1 دو دي د د اا 0 نا

 0س دس راسو 1 .ةايفسلا بيمايلا 1
 2 ديالا 7

 اا اب 2-7

 ريغتق ٠,١ ناطلاريقو باطلا ا مسقب ب مالكا 0 مخل

 .:تنطلاو نوذثملا لسنا ني رميا ولح تدب
 ::يذكلاو حلا لايعسو ال انمقرا ءانفشالا له تلال

 «”كلذزرعفت ذاب نفلا !ذح لؤا ف فكتلةرتم دفا

 هظفلم+ برلطلا يدعم ىلع لدي انما ءاشبالا الر! لوف

 مق رع“ ” رمال ةغيضك بلطللا ىاد هد عوضوملا ظفشلاو ن

 ملطف ةنينكلاوؤل كاقسي نأ ةتمازام اهوعتو دنيز

 هتاف ءنللاكانقو وكن , ءافدلانكط ةظنفل ريغ
 قله ل ركب 7 نا اشضاو:- بليطلا [ئدطقت بخ ةغبب

 ةءبص ةناق“و 9 اذد> اع كتاعبودعن ؛ :دوقعلا _ غيبصك بم تط

 يي رادبحجالك ذل عسي دسلا فانفينا انهيكيارس روني

 . لامكا نامز ىلا انتم« ساما *تيرصي كلذلو##: غيب
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 #0020 د ع ا مدقت الا دعي روكذملا
 ,دفتلا سفن قي اذا نيابج اهنا رةيلع روصقبملا م هد

 اا دقل هناف « تيريض اديز امنا انلوق ىف امك ٠ ا

 رعش » ىبنتلا لوق هتمو 6 دم ىلع بيرضلا
 تير ةدون مل اييعابا

 1 دينرص صد ةذل ايسيباو

 لب تاجا صم رةذلل ال اهانركذ ام يا

 . امنا. نم اًدافتسم زصقلاب ناك اذا ام ينوه مالكلا
 وعم ىلا ملعإ ةدئاف .! . . ميدقتلا وا

 | دع. يويصوبملاريبصق نيرصقلا ةدافا يفالا لثم ىه

 ا ابلقو !ذارذا ىوصوملا. ىلع ةفصلا رصقو ةفصلا
 ز ام لوالا ىف لوقتف. . .ةفطاعلا ال ةعماجم عامتما يفر
 | مم ابلق مياق ريغ ديز ام 6 ادازفا رعاش ريغ

 ف ل د بنسحلا نيراتعالاب كِلذو فبل

 ديز أم نيب الف ةروكذملا ةءماجملا عادصا 2 ىاثلا

 يمرمم ال هديا يف ربصاش اسرااو :ةييشاكاال رعابش ريغ

 ندم لفربف اهلبق انيفم ا عيفنم نيكل ابيطرشن ءايفعنال

 5 1 مواد يبت امك فلا تاودا

 716- - 

 ؟ ةينفايدع
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 الا ةنكمالل نم ناكم راكدن ف "تلم ويلا قالا تذل
 5 ةتفتصو ذك 4 دازللاو 4 سايقلا اذو ىقعو ٠ نويسأا

 , ككلذ ريغ 3 كلاي يآ .ًافرطوا الفقار 8 ادام هلوب

 ماعم ارد ةءملأ 00 ىلا هيج ذعر قولا ناك اذ

 7 ةئف كبل اذاؤ هتفصو ةمسنح ى ينكتسملل بداح

 ءاقن يوم كلذو را ا الاب عموشر دقملا كلذ

 و 50 ةدقص نو غبلا كلذ 8

 تأ تاتو 1 هياعروصقللا 8 يل ثا عياش 0

 ملء ةيو 75-5 7-9 98 9 هيو هز برام .. هيف +

 قي نأ مط ا اهدا 5 وكلا مذ 5 8

 ىلع ميدقتلا هيف ز اج امنا ةهثأف رافال هيلا الغ

 روكذملا وه هيلع ر وصقملا ن ْ ىلع هاند سابتلالا م 8

 نبل ادهو ٠ ف مك همي مدقت ب الا ليد

 يوم ؛ اذلق :- وسم 1 لن 2- ١

 ,ن .٠ و سس ا

 ارم سس سس

 ا ددز ررض [نف ومع نا اذا ان قالخب يبه

 م هلع روهقملا نأ 2 نافب 4 ”اريع لإ 8



 آخ

 !1:لق عم ناج نكلو ةفضلا كلت متل :لعافلا عيدقت نم
 كذرابعاب ماثلا كح يف ىه ةفصلا نالوريجابت

 ل١13 .«:تكلذ ىلع ىقابلا سقو.ءردخالا ىف قلعتملا

 ا يفادلا ةدافا يف ببسلا ئا هجولا نا اسداس ملعاو

 [ريب"ام'ى يا .ةزنكذ ام عيمج ىرضقلا ءآسشتسالو
 | قتلا ناؤته ثكلذ ريغولوغفملاو: لعافلاوربنكاو ادتبملا
 قفط ازايكيم+ يتوج نذلا وبفو عازتفتلا ءاسعسالا يف
 ,قفنلا فا دّجوتي لماوعلا' تسبخب الا: دعي اف بوعاو اهتم

 ..ارخالو ..جارخالل الل نال. ام ىييسس وسر ّدقم ىلا
 ؛ةسنج يف ينددتسملل هادف ماع ةئم اجرك عوق

 جازخالا ققحتيف ةريغو ينقسلا لواشعيل دتفصو
 1 يسم الل برص امودعن ىفرآقي ناي دءأ

 ١ ةرام ل 0 8-5 دعجد أف 5 7-0-5 ب 3-7

 3 اسنان ا كا ابوجبل يزكي

 روق ةيبحلل بساتملا ماعلا ردفلازس نيابللا :.ةج

 لج ةيمافاك دانه ا ٠ انكار الع ءاحهنا هم عل ِى

 1 يدع 8 هوم بص يو ةةنبكاو ال نال نسم



 ا ع ا

 ىلع 6 أ رصق ىلا عجريفيقاوبلا سايق اذه ىلعو , لوعفت
 ريغو امقيقح .نويرو ةفضصلا ىلع نوهصولاوبعلا ىلإ ورساو
 ,بللذر اييعا ىنجيال اذن امك انهت ًابلقرادارفا ذل. نزلا

 ءانك_سالا 0 .هياع روصقملا .م ردغت ةلر ل نبط نهج 1

 9 ةمدقشم ةادالل نوكت نا 5 76-0 ىلع امه امك ان
 رض أها وعلا 7 امهسبلي روصقملاو اهلايلاث ميلر وصلا

 مما لوحببلا يلو لساغلا ريمق يف دوز معلا

 رصسق ىف 3 : ارم دز ١ الا بري اه و اردع الا 5 5

 انكر كنزيللا ارمع برص ام ريدقتلاو# لعافلا ىلع لودغ
 عم اههمددقت نع ازارتحا 8 أمك ب ايلقو. تالويعملاربأ

 كلوقك_ هيلع روصقلا نع ةادالر خرت ناب امهلاج نع امهتلا
 « ندب زرآلا ارضع برام: ايم الاقي .يزيع اج جت

 نياكعنأو ىنمللا لالتخا نم هيؤ ال كالذ زوجملال هنأ

 هبازلتسال ايهيايك اهم اهيسيدقت صل تأ .٠ ١) .ديصلل
 ليغافي | ىلع ةروصقملا ةفضأا نك اههامث لبق ةغيملا رج

 الف لصفلا ىئلطم ال لوعفلا ىلع عقاوبلا لعفلا ي ها
 ةيصلاب ناك ةريصق. 525 00 نايف . معلا

 مىلا
 دايز نب ارم اب ثاييبلوق يب ورميم/ ىلع ةروصل

 بِي الف .. بررصلا قىللطم ال دز لطزنلا نوب 4
 ل



 8 ذل
 | افكلا مذب هدد الويل ما عمطك رافكلا
 ٠ مياهبلاك مهلهج طرغ نم مهناب

 ناوين ادقيملا 6-0 عقي امك هنا اينلز ملعاو
 ديزالا:ماق ام وحن لعابفلاو لعبفلا نيب عقي 0 ٠

 د ٠ يي دسز ا اف وكن لودفلاو لعاقلا نيبو

 .كدز .نعايظعا اهيويخد نيلووفلا نيبو , مع ال أربع برص

 لاما ولان ىيذ نيبوم ءاديزالا ًامهرد كثرييطعا اف. [مهرد ال

 اذكو .كيز لا اي واج اموتلبكار الدير ىفاخ اموحت
 كير ماقام وين. هعم لوعفملا ىونم تاقلعتملا رياسو لعفلا نيب
 «٠ بسيداتلل الدخن رض امو .ليللايف الا ان : اطويزادلا ف الا

 ٠ لفوصوم او ةفضلا نيب اذكو.. تميم ايي الاتراط امو

 اشم لدتسلاو لدبلا نيبو .٠ لضافال لجر ىناجابوعت
 جيباستاو ال١ اًديز تبرضامو . كوخا الآ دحا ىناج امودعت

 |ط ش هوا. هيوث الا كيز. بمسلسامو

 6 را ءانفتسالا يف نأ انس لا ملعأو

 ديرا اذا اذهلو ٠ 9813 ىل تنار اذ اهل ًايلان ءابجبسالا

 00 اذا نر الابازتم بيزات انين اقين لمافلا ىاموستلا
 ' دعو ءارمجج الا دايز ابوح ام لاقيف.لوغفلا:ىلعرصقلا
 ' ل ءلمافلا للا .دنسسملا لدقلا زن صفبالثم لودفملا نكإء لهافلار صن



 ا دال
 مهنوك نا اوعدا «نوحلضم: نحف اهنا + دؤهيلا نع هياكل
 تضطاعملا هطول الو | هتفاش# عوف نهايبظريغأ نيحعاس

 نواس 0 مننا ا لإ 0 هلو وذي 1100 .كيلذلو 0 ةركنب ال

 5 ةامج ئا ةيوسأ ةلمما نوي ةلوق اد مهبلع دري

 ولاَ ماودل | ا ليك ةيعسالا ةامحلا 7 0 يارد

 قرح ب مالكا - يلطف كلذ اذل دكرلالصفلا روع »ا

 رتظيع كيئاوي مالكلا نودي ١ع لادلا آلآ .وهو هينعل

 امب روكذملا معين تتبقع مث نام ديكاذلا مث دافع. رمي

 0 . نوزهشيال نكلو هلوكاوفو سف ويلاو: عسير رقتلا ىلءلد

 ْئه د رملا هذهو نطغلا نلعب 1 امنال ! ايناث ملغأو

 ينففلاو ولا تابنالامو نم نافل د امنا نم ن

 نق راش( ل | را طم # هذاف فاعلا نالخ أدع. يب

 اهناق ديز+ام ود نسكعلاب وا دعاق.ال مياق ديز وحن ىفنل

 يم ا يو نيمكحا لقعتو: ٠ دعاق لس

 ب وأ د امك رمال .لوا:نمزرصقلا. مدع ىلا مدولا
 لوق وت, ضي زعتلا وه امنا عقاوم نسحاا نا ذل لا
 ناب ضيرعت ةشاف ٠٠ نابلالا ,اولواركذس امنا نارفلا

 ن» لماعتلاو رظنلا» عطف ميايبلاك مهاهج طرف نم رافكلا
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 5 لير د نويطاخكاف .: ايلكم وشب الا منا
 ا ب: ا دار شب ههنا وك نيلهاج
 وكي ال لوسرلا نا رافكلا مهو نيليادقلا داقتعال نيركتملا
 ولياقلاف , ةلاسرلا ىوعد +7 نيبطاخملا رارصا عم ارش
 هه كيمملا .ةكلزنم لتغرلا منهو يسلم اغا اولزنرافكلا مدو

 اناس ةيرشبلا نانا دسياف. اداقنفعا اودقتعا امل ةد رهسلل

 اكيبالت معنا نا لسرلل اولاقو مكمكا اذه اوبلقف ةلاسرلا

 'اهنرلا تفصو مكل سيل ةيرشبلا ىلع نوروصقم ىا .. انلثم
 نأ ,أ نودسرت تفسكق للا لسر متسل ىا اهنوعدت ئبعلا

 أ ريت ناطلتسب انوتاف انوادآ دبعي ناك اهع انودصت

 تناو: هدب ٌريقيَو اشالذ ملعي نمل ثكرخا وه امنا كلوقكو
 هدا :ليعال لاثم اذهو رديخأ ىلع هاه اق قر هلعج دورت

 ييطاخملا ةركسال. م يف .ليتععتسي نا امنا ىف. لضالا ىا
 هانم ليوالا ةيووولا كليحإسل فيلل تاك باكل وق. نص ع ةوطعم رعو

 ةددوت ارخالك وم لاغملا اذه نوكي نا انركذ امىلع
 ردي هن هنأ مودال اطخا هداكف هنيخا ىلع قفشي مل ١ امل هنال ردا اظلا

 جلا ل لوني لقوا ٠ 51 نلاإذ ق|ءررتصم ريغ. هنكل ر هيهأد

 لوهجملا كللذل لمعتسيفوةروسهظ ءآعدال مولعملا ةلزنم
 نآرسقلا لوسق وح ايديا ىا ثلاشسلا قيرطلا
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 «ثمح هيفو ٠ د ليالد نع ام

 وشنم همكح ن ملو مكمكاب الا ربك اننا, نريسط ابا

 ع مناك نكديم مالا يعد 0 ١

 1 نأ هناش نم هربخك نوكف اهنا نا ةدارم نأ هباوب

 مدل ه ةيبثث ىفدادب لو وزي .ةراكنإ نأ ىتح ةركذي الو بلطاق

 نلعلو د ىف اإ اقفارم نوكي اذهىلغو هيلع رةرارع

 اذا اذه دز ز 3 وه ام ديعب نم اهعبش ثيار دقو كبحا

 اذه ىلا ديز ريق رشا كلذ نا كديحاص دمت

 بيساف رابتعال لوهجملا ةل ةازدم مولعملا لزستي كلا د داقننع

 ءانقتسالاو ىفنلا ىا ىناثلا قيرطلا مؤلعملا ف كللؤل..لابعتم

 ده امو هلوقك لوالاف . بلق رصق وا دارفا رصق ؟ ميك لإ

 نم ءربتلا ىلا اهادعتال هلا امسولا ىلع روصقم ىا لوسر

 ريف هوكي نيملاع اوناك ةراجصلا ما ,روبطاخملاف , كال.

 ناك ب ميل كالنهلا نيمو هوبتلاو ةلاسرلا ادلب مف

 ةلزنم كالد مهم اظعتسا لين 07 ايل ةكالو نوم

 بساذملا رابنعالر ءاتفتساللو ىفنلا هلل معتساف كالبلا مهرا

 .مهصر-ح ٌةدشو مسهسوف ىفرسمالل اذه مظعب راعشالا

 نورطخسيال مهناك يس مهتيب ام ىف دس ذاق

 نا .هلوقك قاقلاو نيل اب نازاتفتلا هلاق امك لابلاب 0
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 ىفنملا 0009 نتا قرحلا ىلا معوق سيل

 يمت اذا امثا يف امك ىنمصلا ىفنلاب اهبلبق يفنم ةقطاعلا
 0 يجمل 5 تو 3 ملالكال ذأ 1 2

 اامنال يآ كيلاثلا قيرطلا ةقكألا الد ىفنلا ةوماوم

 0 هلا امم هركلا نوكيال نأ

 رآ عئدمب امئاف . 5 وعملا نيذلا بيككسر امنا وعد

 0 ةداهتسالا نذل 5 1 دبس ل ىندذلا دل لاقب

 ١> .ورمع الذ ب مع امنا ىالخب لقعيو عمسي نوم ال

 مك صتخشلا قشولا يف كلاثثل ةعفاجت نسحتال
 دال فارشلا 11 رفا اذهو ؟ كريغ ف نحت
 ليلد الف .ديكاتلاو ققيقحتلا ةدادز دصق دنع عانتمالا ىلع

 :ديزامو ,ورطعأ جلا 2 ٌديز الا قىاج ام وهن عادتما ىلع

 اعلا قيرطلا لصا نا اًعبار .:1.دعاقبوه سيل مياق ال
 مكمكلا ىا هل ليعتسا ام نوكي نا ءاتثتسالو ىفنلا ىا
 بداخل هلبجتي امم ءانشتسالو ىفنلا هيف لمعتسا يذلا
 93 هلصا ناف امنا ىا كلاثلا قيرطلا نالخب ةركتيو
 ةركنبالر 50 هملغي امن هيف وه لمعستملا مككا نوكي

٠. 



 اى

 ريغل ىا صخغشلا ئكلذل وه ريمضلا لوقن اننال , اديك
 عض ةمي هنأ موسلعمو 6 , ىفنملا كلذ اهب يفت ا

 اذهراهب تابثاللبق الب ىف فني نا عاتتمال اني اهلبق هيل
 هنم موهفملا قاف: .ةريغ ىذويال نا ميركلا ل َجرلا ْباَد لاقي اهم

 مدرك ريغ وأ اميرك زيغلا كذذ ناي ةازيفا 2 : فورت

 عماجيو ٠ ما نضكوففلا يما روييصلا و

 ىشنلا نأ ىف ٠١ ميدقتلاو امنا اودو سريخالا ىبقيرظ

 نيقيرطلا اخ ىناثلا قيرطلا عماجدال ةفطاعلا !
 ا ' 3 ا 0 اذا اهنا لبن : نيريخلاا

 رف حرصم ريف نيريخالا ىف ئفنلا نأل 13 تيفال كبر
 ' تفطاعلا الن ىفنملا نوكي الف . يناثلا قيرطلا ىف ام
 نت لاق امك اذنه... «ينفلا تناول رن اسريفب ايل
 ىجملا ىفذن ىلع لدي هناف:. رمعالا جملا نع دي
 لعل باجتا 0 /امقلا ا ريمان كل دف

 0 9 اورج لودلل 0 ع

 عنتمإ .انلوقب هييشتلا اًماف ٠ اعضو نع جرختف باجب

 ىنمصلا ىفنلا نأ هيج ند وهف رورمعال يعل نع دو
4 

00 



41 

 جوا ام اهب ىفنث' نال. ةعوضوم ال نال كلذو .صيخلتلا

 هو م عنقك نقأ ىش ف: ىفنلا اهب .ديعت نا ال عوبتملل

 بر ام تلق اذا كانال انثتسالو ىفنلا» يف دوقفم طرشلا

 رستح عزاملا اهيف عقو.ةفض لك هنع تيفن دقف مياق الا
 كو عججضم الو مين الو ةدماقبجب وه نسيل كرلق كن اك

 2. : دقف دعاق ال مياق الا ٌديز ام تلق اذاف . كلذ

 !الكلا اذكو .: ةيفايلا امي اهلبق ىفنموه ايمن ةفطاعلا الب

 كرر دك 58 ترينفن كا ىئا ٠ ُدِدَز الأ موقي رم 0

 يقدم !راك وووفاال دايز الك موقي اه تلف ولف . مايقلا نع

 اهغضو نع جاورخ اذهون قوفنلا قزح اهلبق: يقدم وه امك
 كلف هنلا تاودأ# ن م اهرسيغب يا ياو لعند 5
 ملساعت 9

 ةفلتن ناك اذا امع زارتحالا ةثديافو جاتفملا و هب 0

 رم وشد و || جتفاببللا وأ ملكسملا م ليغخا مالكلا ى وفي

 .مغو ةينتاكاولا 2 غممتملال اف قالا د ةلادلا لاعفالا

 3 عاد :تما ال ةذاف وفم ملا تايد نم د .ال انهن: سكل د

 يرعب فوق نأ لاقبجالو“: تا امك كلذ
 رخال ةفطاعلا الي البق 57 نوكي َّن !راوج ى ض'طد

 / دز نوكأ نلع دامه اهتلابال لاجرلا :ىاجوسن
 يناثلا نوكي نأ نرغب دعاقإل دعاق لل مياق دي زاومعلو
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 31 ضوسمفلل كدلاب لب يون. سال الا ١
 لع ىلا لينغا" فكوبعي اقلط نم
 ملعي دز ليق اذا امك :بانطالا ةهارك الا يفنألاو تميغل

 ورهعو وخلا معي ديز وأ ٠ ضورعلاو فيرصتلاو وك

 . ريغ الوحتلا ماعي ديز : نيماقملا نيذه يف لاةتف ٠ ركب
 فيرصتلا ال يا وكلا ريغأل ةادعمف لوالل يف افأ , دون

 ورمعال ىا ديز ريغال هانعمف ىناثلا ف 'اماو ,١ ضورعلا آلا

 ىاوه 0 ريغ نم ةسيبلا تسب نذحو ءركب ال

 مساع ينررسقم وه امك تاياغااب انه بشن مصضلا ىلعرت

 ةفطاع تسيل زيغال ينال نا ةاحنلا لضعن ركذو ٠ وحن

 لاقي نأ كك لخديل :::ةرعتوا اهلقوالا ىلاقلا جاف
 لضالو: .8ا .١ كلذ هبقبأ امو ٠ ءادعااهال وأ ا. ءاوصااضأ

 وهو ىفنلا نود طقف ثبغملا ىلع سلا ةيقايلا ةثالثلا

 قيرطلا ع ماحبال ةنطاعلا الو سف نا افلاث . 2٠ رهأ

 مالكلا ىف 4 هعم عيتجلال يا : ءانقتسالا فنلا وهو ىفاث

 آلا طيز الا موقي امو ٠ دعاق ال ياقألا ذيتز ام لاقي ؟

 0. طل لاكبر ارت يف كلذ لفما عقيق: 0-5

 ةفطاعلا الب ىندلا اي نال 5 مالك بم كرك اتا

 بحاصدلاق امك 7 اهريغب اهلبق ايفم ئىفتمل كلذ نوكي ل ع



 مع

 ذوقي نا هيكمي ناكف . ام ظفل ىلا 1١١ نم ظفل نع لودعلا

 أ ف أدي نير يم نزأو

 اةح ام ميدقمب ما ميدقتلاب رصقلا نوكي ايار نليقن لوقد

 .لعفلا ىلع تالومعملاو , ادتبملا ىلءربخلا ميدقتكر يخاتلا

 , دبعت راو , انآ هديت ٠ فوصوملا رصق ىف كلوقك

 دقيعا نم ًادارفا كفيهم ثيفك انا ةفصلا رصق ف كلوتكو

 .. ردي رييغلا دارفنا دقشعا نمل ًابلقو ٠ ةتيفكر يغلا عجب خيا

 لاثملا اذه اصرف , _هب اههدحا ىاصتا دقتعا نمل م

 * ها ,ثبيار امك ببطاخسملا ”داقتعا بسحب لكلل
  ىنابكا هبا دعب ةعيرال قرطلا هذه نأ الوام ل قولا

 ؛ةلالد نا الو 1 ةو-دجو عسب نسامعت رصقب : ةدافأ

 مالكلا موسفمب ىا ىَرهذلاب يه ميدقتلا .ىا عبارلا

 اف قاف هيف مياسيلا قوذلا بدءحاص لماث !ذا هنا ىعجب

 ءآقلبلا حالطصا فرعي مل ناو رصتلا هنم مهف مالكلا موهفم

 ١ عضولاب ى » ةقابلا ةثالثلا ةلالدو 0 د ف

 د نا اهنا ء رصقلا ديفت - ناعمل اهعضو عضاولا نال

 ا 4 صدلا ىطعلا قيرط ىف يا لوا يف 20
 ا كيشملا ْنلَع لادلا ظفللاركذن نا ىا.٠ ٠ ىفنملاو

 اب نوطعملا ال يف ناف .٠ ةلثمالل نمرم امك



 | ظ ا
 ىلع مدقتلا لثم ةروصحرذعتلا ةوجوو لاصنالر
 روك؟ذم وه أمك امهوهعلو _ضرسغل !مهنيب ليصفلاو 0

 هيف ردقي نأ ىئوس انه ةيفتن» ةوجولا ذه عيمجو ٠ كايا

 مادا موقي ام ينعملا نوكي ناب كالذو ء ضرغل لاصدشل

 لاصفن الا اذه ةعص ىاء دهشست ساو ., الك وه لصافلا

 رعش * قدزرفلا دلل

 امدأ ورامذلا ي مانا دياذلا ان

 ىلع" وأ انا .مهباسحا نع عفادي
 ,”'دراسطلا ىا ةيمجح» لاذ دودي داذإب نم دياذنلاو

 نأ قدزرفلا ضرغ ناك املف, دهغلا ةمجعلا لاذلاب رامذلا

 عفادلا صخب نا الب ةفصلا هيلع رصقي ىا عفادلا ضخ
 مهباسحا نع عفادا امناو لاق ول ذأ ٠ ةرمباو ريمضلا لصف دنع

 باسحا نع ال مهياسحأ ن ن1 عفأ دي هنأ ا اص

 عفادسملا ن | هدو صقم امناو .٠ دوصقمب سيل وهو .٠

 غنرأ لاقي , ىلإ زوصم ال 27 سم للا نع

 نا 0 ناك هنال.. رعشلا ةرورض ىلع لوه اذه هلون

 اينإ نييك جرا للعم انا مهباسحا نع هد امناو لوقب

 نا ميسا بقا: قلع ةلوصوم ام نوكيت' ىلا روج الو ؟ديكان
 ىف ةرورض ال ذلأم انآ عفادب ىذلا ن ١ يا , اهربخ انأو
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 مول ا ركل لبنإ ةذاقا كبس لا زاساو ةارفالل
 زل امنا وأ اهنإ يب بسلا نا“ يني الاو اع لو
 سفن يراشاو . ذو ام ىنعم ةنيضتم اهنوكل وهرصقلا

 تح الو ام رب اهنا ستيل قنا ىلإ نيش انه ظل
 نيد قرف ذا 57 3 الاو امو امنا يا

 يغلا نوكي نأ نيبو ١ ي ىشنلا ىت ىشللا ف نوكي ١ ن

 هيف سلضي مالك لك سيلف :٠ 5 نا ةعيع 0
 ,رصقلا اهتدافا ىف اوفلتخا الو . ا , امنا هَ يلي الو 3
 (ةفالعن ضيخلتلا ببحاص هني الو اق ىنعم اهنيضت ىو

 اونا , هلوق ف : 1 نارغلل نيرسفملا 0 ا ةجوأ

 الا مكيلع هللا مرثِح ام ةاينكم بصنلاب ةعبمل كيلع نح
 اين قحاب م قارمز ايف ةامئلا لوف ناعلاو , ةندللا
 بارك دواعي وس عا, ةناوس ام ىفنو ةدعب ركذب

 ,تابثال وهف مياق ديز امنا وحن ىوصولا رصق يف اسما

 ااماو ؛ ةوهحتو دوعقلا 0 مايقلا يل ام يفدفو دبز مايق

 رمايق تابثال وهف : ديز موقي امنا وكن ةفصلا رصق يف

 ثيلاثلاو ايهريقو ركحييو وردم ماهق نم داو آم ىفنو

 افا موقي امنا ودن ا عع يأ اهعم زيمصلا لاصفتنا ةوعص

 دع الكيال هناروعخلا مله: ىررقم ره امك لاضفنالا ناف



 أةأ

 مل 0 .منلعاو 4 ام لصع ن كلطظبل نيمسالا عف

 ليلا رش هام دارفالا لاثم ل رصق ىف لآل

 6 1١١ يناثلا 0 دارفالا يف "يد 6 طارخق

 نافصولا هنف قادت هم نلقلل 6 ا 0 و

 0 دعءا_قالل مياق 0 5 ةدحو باقلل 0 )ْ

 نع ةفصلا رصق نالعغب كلو 0 م هك ىلا +

 عاما 0 امك اهيل وي 72 لاق ف ا

 نيييعتلا رصقل اًلاقم 3 امهل الاثم را 5 تق 0 1

 تالا هلأ ا ب يف اذكهو ٠ و ضرعتلا
 6 ف كلوقك ءاندتسالا وىفتلابر عقلا نوكي الرق

 : ميأق ٍِس ديز م ايلقو ,رعاش ال ديزام ًادارفا كقوصو,

 , دنز لمرعاغ اميل ًادارفا ةفصلا رصق ىف فكلوقك

 وه اهنا "كيوافتلاو ٠ نييعتلل لا 0 ملدمالا كم لع

 ْ « بطاخلا داقتءأ بسك

 ربصقلا ع ثاودا نم ىهىتلا امناةظفلبرصقلا نوكيأتلا لوقثا

 نيرا اًيلقو بتاكديز امنا ٠ .!ذارقأ قوصولا» صق يف كلون ظ

 3 مياق امنا , اًلقوأ ادارفا ةفصلا رصق يف كلوقكو ٠ مي

 ةفطاعلا ال ناي رعشتم زاجعال ل يالد ىف ريشا مالك نأ ملغ
 نود بلقلا رصقل هن دتعملا مال ١ ين نآلمعتست 1
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 .فركذ قبس ناو امهناف ميدقتلاو فعلا ىالخب
 ,وكذملا قرطسلاك ددسملاو نا دنسملا ريغ ن نامعي امهنكل

 داق .يبوطعلابلا 3 ىدو ةعبر !ريعفلا قرطو * ]ايم

 امنا ةظفل اثلاث , نيعمتجم ىا 0 ءآنثتاسالاو ىفثلا

 « كلذ ررقن ذاف , مدقبا 0

 ,تايثالا دعب الإ هثاداو فطعلاب رصقلا نوكي الو ا لوقف

 افصلا ىلع :فرصوملارصق يف كلوقك ٠ .فنلا دعب ل

 لب ابتاك دير اسو . بمتاك الرعاش ديز_ءدارفارصق
 « اقيدييز . ع اهيلع ايي ىف دللوقكو ٠ ًارعاش

 اذا تلق ى اف , ها , عاق لب امياق ديز أمو .دعاق ال

 امهدحا ت مي باقلارصق يف نيفصولا يفادث ققحعت

 تابثاو ريغلا ىفن ةدياف امف ءةريغ ءافتناب ارعشم نوكي
 ,ىلع هيبننلا هيف ةديافلا تلق , رضا قيرطب روكذملا
 اللوق ناف نيقكعلا دقتعا :بنطانخملا ناو ديف اطنخ د
 ,نم _لاخ هنسكل دوعقلا ىفن ىلع لد ناو مياق ديز
 كلرقكو , ها ,دعاق هنا دقتعا بطاخملا نا ىلع ةلالدلا
 .بسمب ًاباقوا اداوسفا نفرصمولا, ىلع ةفصلا رصق يف
 ايفر ٠ دياز ل رعاك أمو , ورم الارعأكب ديووزإتلا

 | ادهجا بجي هدكأ ءريخكا يدهقسب كيز لب ورمع رعاش ام



1 | 
 ضصيضخت نييعتلا رصق يف نا اناس ول اننالرظنذيفو ىنازاتفللا
 ىشب ىشن ضيصخت هيف نأ ىفخي الف رخآى كم هءىتبوا

 مايقلا نيب ددرلا ىل 7 الك ديز م املوق ناف 3 رخآ ند“

 لعج نع ٠ ذوعفلا نود مايقلاب 8 صيصخت دوعقلاا

 ندع ادام 7 نود هل عجشل يدم ؟اكسل

 باق رصق .ىش ناكن ء وشب ضيصخلا هبل نم
 2 ىبتنا ل طق

 ظ .هئااوداورضقلا قرط يف .
 دقو 0 اهفرعتنتسو ةعرا هيلا اقرط رصقلل نأ 5 ]

 ٠ لة 0 قدا م د ن1

 جال ظل بسحب رصق 1.١) اواعج مهناكف كلذ ةيشأ 5

 ٌةعف راثك قرطلا ن هر قيرطظي نولي ,نضيصسخ) نع 1 رعقرأع

 قرط نم اًنصيادنسملا تفي رعتو لصفلا نلمح نأ: 3
 يد ان يا انه امه ا ديو مندا
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 ؟ ىلإ رد ىناغلا برسلا»ىااسا نشف هل
 هقيف اهريغوةروك ذملا نيتفضلا نين درتي ببطاخملا ناك

 ىريغو زوكذللا نسيفوصوملا فا نيرمالا نيدو 75 ققوصوملا

 وكب ىتح هدنع نايواسي امبنأ ىئنعأ ٠ ةفصلا رصق ىف

 واضنا دقتعي نم وه مياق ال ديز م الوش بطاخم لا أ

 ”ادلوقبو نييعتلاب. :ملع ريغ ن رم دوعقلا وا مايقلاب 0

 قع نأ ديز رعاشلا نأ دقننعو قاسم ود ديز الكر عاش

 ريبعت رصق ىهس افنأو نييعتلا ىف ةملعت نأ ريغ نم

 ىضقلا !ذههوا+كنطاخملانرع َنّيَحَم زيغاوم ام .نييمفل
 ,بصةقي الف هنيعب اش دقتعي ال: بماخملا نال 5 ّش

 ا, كلذلو , ةءانضا الو نييشلا عامتجا ناكما كلذ
 -ٍ يتلا رضقل ا باقلاو دارفالكر صقل طع لاثم

 ممرطدقلا: الك ىلع رجب نييعتلا رق“ نال سكع ريغ مود

 د يع 00 نأ ول 0 3 30 ٠

 قد 6-00 2008 0 ةبق 0

 0 ! 'اهريفو ةروكذملا ةفصلاب :قاصنالا 3 نارمالا

 ةصلا ردصق 3 ةريغو روكذتملا رمالا ف ان 12 .فودوملا :

 00 ؛صيعلمتلا تسواصضص هلاق امك نو-عت رصق ويش



١ 
 ابا

 رخآ ىش نود ىش ىلع رصقلا ىنعأ .عوش نود أ

 ىلا بطاخلا ةدقتعا يذلا كارتشالا هعطقل ,دارفارا

 ام انلوقبف ..رومالاو تافصلا نم درتشم نآك م درفأ“ه

 بطامخملا ةدقتعا ام كارتشا عطقي يا درفي بمتاكالا د

 هددت ديز صعاب ددز 2 نياكس اه انلوقوو عامل

 داقتعأر امتعاب ابيف رردكو ءديز ث قىا ارنعشا ردغشبا عطقيو ةباسبك

 0 يد نارالعلا اذه ب ةزغوو. + 1 بطاع

 هم ,ىوش ناكم ,ىوشب ل ْىا 0 قف

 بلقل دلل ذو _بلق رضقرخا ,ىوش ناكم ئش قلع رس

 ىنلا منا نسكن دقتعي برطاغملا ناك نا ننطاخلا

 دفسدعي « 75 ا 3 ام انا بطاخغملاف , 5 5

 فكلذو نوكف ٠ يو ءاشبلا نأ ذأ دققتعي 23 1

 0 هاف ردع هرثشدو ٠ تراك ىلع

 2 يعم ني هي معلا دوسجو و ديا 7
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 :.نيتيفص نم رثكاب وه م كارت .::ثاأ برطاغلا دقمعا

 5 اه ايوغرع ب ١ ك بل ميهص كوبل

 0 ام انلوقو ٠ امدح د ارماعو انذاك ةدقتعا نم بتاك الا

 ةبانكلا يركبو ور ورمعو ,دعز كارب :ثا دقنعا نإ ديز ا
 اسست سس ١ سشسكشسلال

 >5 كةق عملو نيمانالاو ديححاو !| رم معأ دنيرا ناو

 ءهأ صيصخت ا ىقيقحلا رصقلا ريسفسلا أذو ف

 تايفيصلا رياس نود , طش صب , فق ودصود يا

 ةأ, 3 ومالا ربداس نود ىرماب رم ده نيس" وأ

 | قووصوم# ناكمو يرحل ةفص ناكم انلوق ىلع مالكلا أذكو

 يدمج هفابصتا بطايخملا دقتعي نأ ىضتقي .تافصلا

 هه ثوبت طابا دقناءو نأ يسيقيرصقلا نال تافصلا

 الكل, اذكو ٠ قيام اما اذهو ًالامتحا وأ اعطق ملكا هان
 ا 5 ءامجبالا اذه تلح ٠ يقارب كلا ف

 طصلا ل 3 000 ةفصلا ىلع عل طق

 قاشلاو ٠ - ٠ 5 هو و 8 ٠ كاي

 ضرصحختلا 5 2 0 همس 00 1



 م5

 رضق ىنثلاو“.. ةفصلا يلع نيورضيلا | ٠ ١ ل

 ون صيصعخت وه لالواف فوصوملا ىلع ةفسص
 دقتعي نك 520 ا كلل دفز مو نرخاو ةغص كس

 مص د راكم مة صد 00 منيب رعشلاب 4 اص

 درعتلاب هفاصتا دقتعب نم اناطخ مياق الإ نيز اهون رق

 اوددحأب ةقاضتأأ دقتعي “ىأ آههنيس ةددرب وأ , مايقلا 2

 - ىوضوتمب ,ةفص صيص-#) وه قاسثلاو + نيسعت ريغ ى
 و ود ٠ اضيارخا ىقوصوم ناكم ذل , رخآ لقوصوم كذ

 ة دعم ورمع كلارتشا دقدتعو يو الا ابي

 قتلو قف م د ديد يامل ددرب 3 مدا 2

 ها ةنفضاورع رع ررابعتم فدعا نع رخآ ةففص نود:لو'

 0 نييفسي فرصولا كلاز شل دقتعأ ع ك ظ

 ب ةزواسجتلا أنه دا دعشملا 0 فووصوم .ني

 لا مك يب طلت ههناو ردح كيا دور راى تلمعتما

 نود 508 ديزا نا را ا و نأ ,لئاقلو نأ مع

 نودوا» نرخ ةدحاو ة ةفصص نود .ردخأ نودو ىردع

 اذا ام كلذ نع جرخ دقف , رخآ ءدخاو قوص
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 ظ »و مايقلا 0 2 يأ روض قب اكو مايقلاب فضي ال هنأ

 ..دجوي داكي ال لوالل. عونلا اذه .نعلبق اذهلو , لاح“

 ..ريثك ةدوجتو, نفوصوملا ىلع ةفضلا رصق. ىا. ىناثلاو : ا
 0 قع قع. دفع الا ادملا يف امون

 ١ لمي نأ 20700 دير ىلءروصقم ةنيعلار ادلا

 | عمو ركذنتس ينللارصضقلا ن  ةينق لكلا | ١ماسقالا نأ

 ظ قرجتال اهفرب ابيفوعتنماو ١ نييعتلا رصقو بلقلارصقو 0

 دق هنا ملعاو 5 نأ رهيلا رين 4 ىقيقحا رصقلا :يف

 ,ريخب داددعالا مدعل مغلابملا ناغلا ع وسلا اذبند بصقي

 نادلا يام انلوقب دصقن امك فوصوملا ريغب ياروكذملا

 ةماصوس اطرطلا رع نوح نا ديبالا

 يقيس حارب ال ائاعدا اسقيقح .ًارصق نوكيف مدعلا

 ىقةيقحا امهدحأ ن اين اقل رصفلاب . دودصقملا :تاؤوفل

 8 ١ نيت ا : فلام قفا ىاثلاو , امقيقحت

 نا دارملا 00 ليني مدفلا ةلزيمت روكشللا وسيف لعجب
 ظ لماع سيل هدأ ىدنعمب و ادلا ف لوصحلا

 7 3 "أ 3 زدلانحو ركبل 000 ناك ناو ورمل

 ابان يفانضالا عا وقتما غلا رصقلا ايناث .ذاث لوقذ

 د
 ده



 الا

 ىلع ةقداص هي ل م ندسح ملعلا انلوق لثم ب

 ل يف نايل انه رس ىناف ثعنلا نودب ملعل

 لجرلا ىلع قداص:تعملاغو لجرلا اذهب تررم اداوي

 وحل ماو , ةبون عملا ةفصلا نودب هر ءاعالا مسأ قكسعت هلا

 تياذبلا امي ديز الا اذه امو فكوخ ا الا ديز ام كلوب

 نب ونيهيف ادياسا ربخكا هيف عقو اوف كلذ ريغو»٠ ج هخك ( 4

 روصقم 5 ىنعملا ذا ٠ اريكقت مفصلا ىلع ل
 !درز هنركوراخا هتترك يأ . نوك ظفلب , ىاصتال ىلإ
 ةفضصلا .ىلع .بفوصوملا رست دل لوالاف أ 18 هوك

 دير( ذاا + فتاك ال ديز ام وسعت ةفصلا» ةصيص_غت ود

 , تايفصلا رياس نب ةباتكلا ريغي بففصتيال هن

 ةطا_حالا رذعتل دجوي داحبال عودلا اذهر

 رذمتي. تافص.هلو ال .روضقم نم اس ذا ىشلا تافص

 ىفنو .ةفص ىلع كرصق ةنم عصي قيكف انيب ملكتملا ةطاخا

 اس ةيفنملا ةفصلل نال لا-<* اذه لب ةيلكلاب ادهادع !م

 ابينت نكمي ال ىلا تايقصلا نيم اني 3

 ثيفس اذا ىال ٍيصيقتلا عاضشرا عانمما 8 ةرووضمل

 نيز ام انلق اذا الفم نيضيقنلا عافترا زل تاسفلا عيمج

 5 ! ةباتكلا يغب, ء بفصتنيال هنا ىينعم نكلط , تناك الل



3 

 ةويغ لا 5906 ا وكس 58 م ىغلا تول 1

 ظ نال ٠ ياضا لق و رديغ و اذ هو 0 هديا يق

 0 34101 قلع نسبا رركحذاللا ئملاب ةصيصصخأ
 ناق الل ديز ام كلوقك .رخا رنيعم ىلا .ةفانضالاب

 رب رتنالا هلأ: وعقب ويف", نعانق دنا: هقتدي يمل انناطتمل
 يرخأ ةفص ىلا ةزواجتت ال هنأ ىنعمب 5 دوعقلا ىلا م ايقلا

 :ةوعقلا ىلا .ةبسنلاب مايقلا ىلع روصقم ًاديز ناف ٠ ل
 كل_يىضلاو نما كتئافصلا .: نم هريغ ا اإل طةؤ

 ,يفاصضالاو ىقيقحا ىلا فاسقنا نا ملعاو , 8| ,٠ !ههريغو

 ليبق قيس (ةلظم صيص_-+“ 1 كو وك يف اننالإ ىنعملا اذهب

 0 فكر ذررقت ذاؤ تافاضالا

 قوصوالا رصق مهدها ناغون ىقيقمحا رصقلا ًالوا لوقث ٠
 1111 ركل لع ةنفصلا رفيق قاننلاوا ةنفضلا ىلع
 ميانقلا ىنعملا قكلذ يفو ةيؤتعملا ةفضلا ادنه ةفصلاب
 الع كدب قذلا عباسلا ينمعا قوعتلا تعنلا ال ريغلاب

 | 9 نم موقع امهيستو لوفشلا ريغ رهعوبته ىف ىبنعم
 .امهقراقتو“ ملعلا اذه ينبجععا 'انلوق لغم يف ملعلا ىلا مهقداصتل
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 4 نارفلا ٍلوق يف ةلصافلاب لالخالا ىف ملكت ربما

 8 وفلا لع دليل نوزاه ا ىسومو نوره برب ا

 يبيننأ 7 ميدقتلاب ْقَحا ىيدوم نأ ع

 2 د 1
0 

  0غ١ ١ 'ء 200 1 اء نتف | خذت 2
 0 دج ا 0

 يي خناب املا .الإ 88 2218 ميلا سلا 7
 9 ا ا 1

 ن هج نا و ول قى 5

 مريم اك.جأو ثويصتج 3 مصقلا ةقسح ق

 رمقللا تروصق لوقت سبحا ةغللا رصقلا ىن 1 ملعأ

 750 ءقويخلا الل ن مرفلل هسا ادق رق نإ ذأ ل

 ىأ دوبعم - قب 7 - يس صرص_# و 0

 : و 5 0-0 نأ 0 نعل را صمت ند

 .الها نقربغ 0.4 ا د ال 3 2 8 ير 074

 قدام تتاكالا مجبل 20 : 7 ا اد

 ءدا «تافضلارياس ند اهريغ 0 زواجتيال هنا



 ظ 7
 :ذ .ميدقتو * ربنكا ىلع نرعملا: ادقبملا ميدقتتك ميدقعلا

 ردعلا ىلع لصاسلا ميدقتتو.:.لامكا ىلع :قرزعلا”لامكا
 4 هود دقت ةباذعلا اسبر 1 7 فابلا ٠ كلدرغيل ا

 اماعلا ىلع لومعملا 0 2ع نيشفك ةسفد ف ةنوكل

 يذلا م بقعا نانا 1 بقا نيببصلا ةحو كلوق يق

 ,رارقلا لوق نو وا نقع وئيانلا لوعفملا ميدقتو ٠ تا

 نراكوعفم : انيقه. وب اكرشو هلل ظذل ىلا نق ١ اكرشب هلل اولعجو

 :هأ بيبا ةهجو رك ذو هلل رح د ناف ٠ اولعمم

 مآ هل ضرعي ةنال اماو ثكنيع بص رهسفن يف هنركإ
 :كبطاعم نا ث مدون !ذزايكاا فلاع ياض ةدك كاياج د

 وف ءآج 8 نارقلا لوقتك ٠ ركاب 00 نا تيغلم

 ! افلا ىلع ءرورجملا م دقني وعسر 0 كدلا. مما

 ل ري لور دكذلا لوقلا لبقاام لامتغال لجر وهو

 ماملال عماسلا رظعني نا ماقم ماقملا ن اكف .لسرلل ةيرقلا ناحعصا

 :اكلل ذك اهلك ما زيخ تنبنم اهيف له ةيرقلا ركذب نش يدح
 ثنذفرع اذا امكو.قأ ىنيعلا بنصتر مرج لعجت ضراعلا اني

 ديرب ابكار ترو رمان ىف دوصقملا) لالخالاك اغنام ريخافلايف :

 ال كيال ذا هير ىلع لاكا ميد
 دو الوافلا نم ًالاح نو دانا رورجد 4 01
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 دارلاف . ”رجرانملا رش نم ىاردزك نم اوصال لئاثلا

 0 اسلاوآ ملكتلا ءانثعأ بسسكب ةضراعلا .ةيمهالا انه ةيمهألا

 وع مك دامي 0 مهي ضعبلا كلذ ا

 كاد بل -- نم“ نموم ل لاقو : نآزقلا لوقو

 دلوق نع نوعرف لآ نم وهو زورجااورا#ارخا ولف , هقاازي

 هدد وح نءرورجملاو وامجتأ نا مهؤنل هنامدأ م دأ عن

 نعول لجرلا كلذ: نأ مفي ملف وعرف لآ نم هنامي أ متكي ىب

 0 لجرل ركذ هنأ قساطاو ٠ 5 ٠ نوعرف لإ نم ن

 وال مدقق 5 مثكبو , رورجك او رااو ٠ نوم يجو اوان

 , 5|. لو هصقملا وذلخ 0 اليل ىاثلا مث فرشا دلو

 لصاوفل 14 دا ءةركد ٠ تارعلاو ًالالخا ريخاعلا ف 0

 هسسقل يف نسي انف / ا رارقلا لوقو قوقل

 رورجخم او را باهي دقو .قياوع وهو لالا ريشا او ةذم

 نال كك اوفلا قامغت المل هيلع م 6 وهو ضب لوعنل

 الى لع ةيبم دعبو لبق كانه ةروكذملا:نيازقلا لضاو
 ةدادعلل ميدقتلا لعج ىكاكمدلا نأ ملعأو 0 3 001

 وأ 56 0 نم ناك 6 كف اقلطم ءايند 01
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 عب ىلع لعفلا تالومعم ضعب ميدقتت ابنا ايناف لوقسن
 فال اذا نع لودسلل ضدتمقم الو هيف ٌلصأ هناك امأ

 : ني اماما نال ٠ ريمه ديز برص وغع) يف. لعافااك

 الكلا ين ةنع ىنغتسي ةلضف لوعفملاو هيلا رقتفيف م الكل

 نكاح هنأل لعفلا ىلي ناب اب ميدقعلاب قحا ا

 : ف نال ارمع ذيز بوض وحن يف انسلق اسمسناو 2

 زيف نع. راراملا ئسضالدقم دجوي هبال الغ اربع ترص

 .ناف ًايضرد ةقبز ثيطعا وع ف لواللوعفلاك .: نهض

 نأ هنا يا ةيلعافلا ىرعم نم هيفا ميدقتلا هأصأ

 الك ليقف ٠ .ليعافملا بسيثوت اما ةدياف , ه١, ءانطعلل

 اوريب ىذلا دب لوفلا ف قالا لولا يدقت
 و امزلا هيف لولا مث ٠ مطساولاب ىذلا مكرجا قرح

 نا لصاللو ٠ طعم لوعفللا مث ٠ هل لوعفللا مل ١ 00 ٠
 . لاكا بحاص .بميع دوم ىذ تيقع قاما ركذد

 عاضتجا دنعو لصاف ريغ نم عوبتملا بميقع عجاتلا ركذيو
 را'قدنلا مث . ديكاتلا مث. ثعفلا .ميدقت لصال“ عباوتلا
 هلا: مدق ىذلا سعبلا لاذ ركذ دوال اغاوز .: أ ..:نابنلا
 رف وهو _دب لوعفملا ميدقتب . نالف 0
 ا نم دلبلا لها دنع مها جرانكا لتقب رابخالا نال

 | ده



 ١
 ذب

 وده يذلا ئفجسلا مظبلا نسح ةاعارو ف٠ ن 1
 برك لصاوفلا: نم ةدعبو هلبقءام يف نوثلا نرخ !ٍ '
 نسي د ياعسل الو: 6 نيدبلا موسي كلامو ٠ نيملاغ

 هيلا اهادودنلا يرشمزلا هلا هلاق اه ىلع نماصتخخاللا]

 5 ال صيصختلا نالوا انجلو ةلوقد تاس يعل بدأت

 ٠ نيعتاست كاماو ديعت ككايا َّخ لاثقم 1 املا يدق

 نب نم كلعجت ىنعفي ةداعتسالاو ةدابعلاب قاوم هاخا

 ذا. كرف 7 نيعتسن الو ديعنال كلذ ايرا تادوجو

 ىلا ال نورشحت ةيلا ةادعم نورشمعت هللا ىلا ف لاق

 روح عيج يف مدا ديفي هنأ ا ' ملعاو نأ الز

 ذنأ ىبعا مذللب ! هايل يوم دعب -صيصخ

 ىذلانومدقي ' مهنال صيصختلا ءار أرو ما اا

 ردقي اذهلو دانا :هأو سابا لاش ميو ١ م 5 هنأ

 50 لعفا هللا متيبب نمل 1 رخل هللا :مهعمب يف نودع

 كد ءكبد و داك 0 0 م --- 0 ديف

 دحولا ل 0 دصق 5 3 اضنا مسا ودق ى

 درسلاو م 00 عاد مبالاب هللا مس 0

 « ىهتنا ٠ مهبل



 ظ نك

 روش الاو اي ناسنابب ثررم ةفلذا:ةقطا نال ةيررزم
 ملا يو ٠ ترس ةعيجا موي وحن ت تيدارسلاو والا اذكو

 17 تبج اكرر, اونما بنيرض اهدا .: كيشر

 .ديدال نا ايلاغ ميدقتلل مزال صيض.خلا ىا ايناث ملعاو

 ! يدا يف د ةوذككو لوعفملا 8 دقتت نع صضيص ١

 لذ مدقق ى م ىنغأ ٠ ةوذلا مكحو ءار 2 5 ىآلا قاد انبمشسم

 ,صاصعخالل ناك ,ةوصعلو لوعفملاك 0 - 3

 رخآ ل ضارغال 8 صيص_ +“ 5 و :يدعتلا

 ماسلا مالك ةقفاومو ذاذلتسالاو كربتلاو مامتحالا در يمك

 ّ !يناوقلاو لييبا ملا ف جل سلا هد ”يامرو رعشلا ةرو هرضو

 5-5 مك . هونغ ةوذخ 1 نارقلا لود 1 فيلد ةيقا

 0 : ةوكلساف ًاعارذ 3 نوعبس ا ةلسلس يف ّ . وأ

 4 اللا اماو كايا ةلرقو + نيظفاح كيم ناؤند اسيا
 :هانماظ امو ٠ ايل ةلوقو ,رهنت الو لك اننبلا امأو٠ . رهقنت

 ضاوملا "نم كلذ ريغ ىلا ٠ نوملظي مهسفنا اوناك نكلو

 فرعم هل نم. دنع ضيصتختلار اسعا , هيف نسعبال امم

 لدملا يرسل نبأ هد جرد 5 ىلع م 4 نييلاصاب

 كاباو ديعت كابا ف ميدقملا نا 5317 كرالا
 ع

 ا قي
0 
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 ميدقتلاك هيلع ميدقتلاف روكذملاك رّدقلا فوذحملا (

 0 هللا أ مسي ىئامنك صاصدخالا ةدافأ قروكذكا]

 د ,صيصتتلا ا نييقعملا لمت ةةيرض ًاديز إب

 5 ُّىأ صيص_ خلل هنأ ىلع هني رقلا مايق 0 7 ثلا

 صاصددخالا ف 2 ادآ نوكي بوصنملا م لعفلا

 ديبكا زازكملا نم هيف 1 ثبرض اديز انلوق 1 كا

 لوقو امأو صيخلتلا يبمسحاص لاق 8 5

 صيص يقل 0 كيفي الو 2 ١ مهانيدهف 0( دوم امأو و

 دوم اني دهف امأو لاق الذ امم لعفلا رذقب نأ عاش

 :ءافلأو 2 نبي ,لصاف دوجود مازتلالل كلذو“ 8 مهاثو

 , لوعفشللا م دستو مهاني ك3 انيدهف دومدل امأ اوريدقتلا

 نازاتفتلا هلاق امك رسلا ضع يفروكذم وه ابك

 1 هنال ,وظن صيصختلل ميدقتلا نه ورك فد
 ز ككءاج اذا امك . لعفلا لا كوع لها

 ع امأ لوقتف امهد ثلعفام لثاس ذآ م 2

 لثمن اهل ١ دا ماعأو 0 لم ماتنيلف ةئعو 31 ارمع 5 -

 مدر يكلف صاصسقخال ةدافأ يف ثنردض 1

 مب بوو سس

 1 ةأ :ةليسق دومت .ةيشاح (



 نا
 7 ه4

 فرض در قليكاعلا لوقت 'و ٠ أرمعو اديز كثب رض

 ظ برص ل ار -هعو ٠ برضا أدبز وعل 5 اذكو ةدحو

 ذا كلذ 1 لاقي 0 ١ نسسحالا ن مر 0 ايهنو ار هأ

 ظ !.ادطنما درسل ميدقتلا ن 6-7 1 أذهلو صاض.: خال

 او ةاقتعا ف ةناصالا عم لوعفملا ن دس 5 ذ ناوصلا

 5 دلو تكبرض ادني م لاقيال م و لوغيمفف نول لعفشلا

 و دغر ريغ نع برصلا عوقو ىلع ليبي ميدقتلا نال

 .ولنبق فلل ىفاني ريغ الو كلوقو صاصب.:خالا ىرعل

 هدقتلا ناك ول مغن ءةريغ ال قوطنمل اضقانع ميدقتلا موهنقم

 بز ام لاقي نازاج صيصتختلا ريغرخا 0

 زوجت الو ,ظريفو ةيلس وتم اديز ك0 5 تبر

 اء سبيل مالكلا ىبنيم نال , هتدركا نكلو تبرض 0
 |! اردد. نع +. برصلا:هناب لعفلا يف'عقاو اطنحنا ن

 .بورمعملا نيبيعت ىف اطنكا امناو ٠ ماركالا هناج 00
 داو, امنع ىك تدرض اديز | م لاب 5 ١ باوصلاو

 نقلا فوزا لمفلا ر دق .,أ نيكامف ةئيرض ًاديزو بكن

 ,وعفلا لبق رد نا ىا بوصنلا لبق روكذملا لعفلاب
 | عنان مد ناو ٠ هعيرس أديز تبرص ف
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 مع ذأ , ةتنرض كتٍدرض اديز وحن ةدعب له لوعفملا



 ا

 اقل ا !

 .,ةئالووعمو لعفلا بيئرلا ف ظ

 لبمالاو لومغملا دلع مدي ١ لباعلا يف لصالا نا م ء

 ا 0 م ىلع ةديوع .نآك ام مدسقي ن 93 لومعلا]

 لك لها مانع اقلطم لعافلاو لعفلا ندب .لبصالا كك

 هيطاقلا . نع جرت لعفلا ىلع لعافلا مقول ةنال ,لإ
 سو ةبانخاو 1 اعلا 3 وعم ذيج 200 نوكيا

 ىضتقم نكي مل اذا اًمميا لصالت ظفححف لعافلاو لعن
 ني بئيثرتلا لمي. اذهو لمالك ةفلاخا ىا ردا

 نيبو تالومعملا نيس بيئزتلاو ثاكومعملا ةيقب و لع

 « مللذ ررقن داِف ليما

  مدقتيف هلوعفمو لعفلا نيب نييترتلا ىفاتخب ًالوآ لوقت

 فقرسظلاو روردجملاو راما 0 ةودنو 'ةملوعفم لعفلا نإ

 اطتكا دده براوسعلا .ىلا دردلل اما كلذ هبيشا امو لام
 كنا دقدعا نمل تيبرتص ادبيز كوشك نيالا
 كا درللا اذنه نايك ل نودتلو 5 ديو و تثتابر

 انطرعا درل د روكي ذقو 0 ريغ ديل كيبرض اديزا 5 باوع“

 لكيلا دقعأ د 200 ادب كلوقسك قااببمالا
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 لصاوفلا 25 فرشاتخال كر 5 ولف لصاوفلا كف يظن (يف

 20 ١ افرلاو : ٌماظ اضيأ راضتخالا لوصنحو
 رغش 2 مس وق وت

 وق

 3 2 و 3 ثحعت مو ل لكل
 ,واعبط#ا زج يصق ىشواقي لقيعض

 الع ة هد ع !عرال ءايلا وهو لوعفملا فذهحت !واطب 0

 ضل كلذ نوكي دقو , دا . ثفلتخال 5 آف يفاون هلأ

 رعش * ا رد 1 ماقملا

 ملا

 3 انقلا مرش انقلاو ىلع 1 اهاني

 طظاليعبم اهل او-ح ب اسال 2 ومو

 .مانقلا نانف , ىلا اهالعاف اهانب ىننعي ,. اهالعاف ىا
 كاف ةأ 0 كرد كلل ةِياغر لقوذدس لعمل ا اذ_هركذ ليتعحي

 ٠ ةشاع لوقكاو لوعسفملا ركذ ا رقوك د ناتج الإ 000

 سس : : و 4

 يكل ايرعتساتت 8 وعلا كا ىناصم ىأر اكو هلم تساأو

 هيد 0 ءافاقاتو | ةيياسمل لودفلا نيعت ةولجز هنعتك را

 1 5 ٠ رهافخا وأ أ ٠ فلم أ ةيشاملا نك

 ايتن كتل ريغ غوأ يلام هيلا 1 ا ةراكنأ ن

 2940 همومه

 5 7 ع

 . 4م ايم 3



 ذل ٠

 0 بالطب حودملا ةهجاوم كرق انبلط لوعقم "ف

 زوعال هداك ىدح ةعم بداتلا يف ةيفلابلا ىلا ادصأ

 زوجك“ ا بلطي دل لقاعلا ن و هيلطيل هل للملا كوع

 , راصتخالا عم كلوغفدلا ىف ميمعتلل ا , لأ

 اه 2 ردحأ 7 5 ملوي ا قرأ تع ناك دق 1

 00 ١ و ةغلام ' فاهم طلق .ىآب هني 8 508

 توذد 0 ١١ مخ سب لولا كذا 0 دافتسي نأ ن نأ

 بغل تثيغصأ وعل ٠ ةربغو نا قع ب 0 ١

 كان . 3 هيفا هينا قع تسع ىنعأ ٠ 9 ا

 3 ميمصعتسلل نيدبكأ 0 )ا وجو كي انودو ىازاتفت

 ماع ردقملا ن 8 ىلع خلاد ةندرق هيف 3 م ن 0-6

 مومع ن نم دافي ميمحتلاف كرداك نأو 7 07 .ميمعت

 نوكمياك ىذجلاف ٠ يذع# ملوا قذحه ءاوس

 وا ةلصافل | 3 ةياعرلل اعب اعاني 0 "أ ٠ راصدتخالا در كرك

 رشلا» ىف ةلصافلا 9 ملعاو ٠ امهيلع ةيظفاحم ىلا ةيفا

 لوق ومح) اغلا نع ةداع :رلاف 0 5 ,رعشلا يبني

 ككبر ككعدي ام ., ىجس اذا ليللاو ىجضلاو ناز نأر
 كقالكلا وهو كوعيفلا وذهف « كالقات صاد للا

 ذه



 للا

 ادع لماهلاو . ثعفد ىا'ةميعلا لاذ لاهو كدذف

 !ا:١5 نزرزحو ,٠ اهعلوضو ا هن دش مايالا ةروسو , لدعلا

 لك هللا ىدنفأ لوغفملا قول ردءاشلاف : مجللا نوطق

 زوق وهو ةدسوب ام ركذ لبق مسوت امبرل مجللانرتكذول ذا
 نب ي ناك لب مطلا كادت ماركا نأ ملا أ

 اك ذ فكر فى مهللا ي دءأ لوعفملا قذف 5 محلا
 ل

 0 تاننييسسقال] املا 7 ةلا 7 ملا اذهل ا

 ْ كثبيش و ءاقن م هللا وصخمتاو وعلل 0 رتكذ مددك :-و

 ابك ةدارأل اذهب ها: انفع اح تسقيو وا
 اونلا عاقيا نمتي ةدجو كف 'ايناث لوعفملاركذ ئا اناث
 يلع هعوقوب ةيانعلا لامك اراببظا ردطفل سير ىلع
 ول لعفلا عقوي نأ ىضربال ةناك ىفح لوعفملا ىلع ىا
 رعشلا|يريكحبلا لوقك هنع ةيانك ناك ناو لوعفملا ريمص
 !انم نراكلاو قملاو ةدوسلا 8 ا ماف انيلط نق

 منن لوعفملا وه ىذلا 00 قذف. لدم كلانماطدق يا

 دجن ملف .ددعن ملف يف لوقت نابناتملا ناكل 8 ةركذ ول ذا

 زكرغلا تروفي- وك ها 0 ا يذلا ريمصلاب

 لامك لملا ظفل م ىله نادجولا مدع عاقبيا ينعا

 يف بسلا نوكي ,.رازودعو ٠ علل نادجو مدعب هَ ةد انعلا
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 55 ظ 3
 ٠ رتبارغل ريدقملا لكشال ةفذح ولف مب عماسلا سناب

 رعش + ىردهوجما نسا ل لق اماو ا

 3 دينا كارب قوشلا 3 قبب ع
 اركفذش ثبكب ىكبا نأ ثبش ولف ظ

 تعامد ةيشملا كَ هدفم فذدح هيؤ كر نيم يا ةنم سيلف :

 ىف ل ضافالردص هيلا بهذ م لغو هد اهفلعت ذ خد د أرغ ىلا

 ىبكيا أ كيسش ولف دارملا نأ ف م طقدلا مرض رص باك

 1 ملوث 31 يملا لوعفم ىذا م ]و ًاركفن كميكي ا ركسفع

 ركب :لا ءاكبسب ةيشمملا قلعت نال 0 520 تتيح

 ليبقلا اذه نم 6-0 مي ين و مدلا ءاكبب ايقلعتك ديو

 ىقيقحما ماكبلا كيا ىلا تبع ملف لاق ال لوألاب دارملاولا
 0 قا اس ءاكب لوالا ب هذال 0 4 ظ

 ا 0 5 0 0 0 ارك 4

 اعيد يطعت 5 تييشولا ثلق اذا امك هل ان 0

 دارملا ريف ةدار | مدون عفدلا ايناث 0 أ ٠ نيمهرد تبي

 رعش 3 5 :رتمجل | لوقك ٠ يا

1 
 ءكداح لماع نب ىن فد ٍُ ّْ

 _مظعل ىلا نززتح ,ماسإا ةروسسو .



 | هذ

 .ءقوأ كلذ نذل _ةماهبا داعب همالك عضو أمد مكتمل ناينال

 فلا لعقىف ابيك بلطلا دعب لوصما ةذل رابتعاب سفنلا ف
 .موةدأ أرالوةيشملا نم قتشمل :ثملا لعفلا ف يفافك نك امدوعوادأر 1

 بلع لدب باومياناف اطرهلعفل أ اذه عقو اذا امهاذعم فو 5

 راج فقوذجحأا نوكيف همس وهب ل .عفملا 7 يا

 مل اه يدع امنا ركل ىذا نوناق وه أمك ليلد نع

 7 نقولام ريغ يا ب رغ ل |وعفملابب ةيشملا لعف قلعت نأ

 ,! نيمويلف ءاشب نوف ٠ كلذ.لاثم ٠ .نيونامالو عقاولا
 .لوعفلا وه ىفوذحملا ناميالاف , ناسيالا ءاش نمف ىا
 تقلع اش كانه نأ جاع هل م عاش ندذ لبق 9 هداف

 لبقو ا لأ كدب باوعب وج اذافأ 5ك مهب 5 عا 4 حا

 ام ىالخ ربنا ى عسقوا اذهو انيمر اض :نمويلف

 : هيف صال ا اهبرغ _ هد هما لعذ قاعت .ىن لك 131

 لوف ف غ امك ٠ رد دقت ل اكنياإل 000-5 لوعفملا كو ا

 .رعش ب هنأ _ هثاثر يف يمي زكا ن 0 3 نقد بأ

 ةشكمل ريق ىدكبا نأ كتمييش م

 0 اربصلا 00 ةيناللو هديلع

 مواغلاو ؟لو بمدرغ مدل ءاكبب ةيشبملا لعف قلعت ون ىف

 8 الا سفن يف ررقنتيل مدلا ءاكد وهو تديش لوعفم



 نا 0
 مب لوعشلا ىلا دزواج# ىلا ,روظنم ريغ لعافلا سفن

 عضوم ال ذا هعم كورئملا روب لوعفإلا هل رذقي الف تن تعاذلا]

 دو هذاك وبي هيلع ةثي رقلا ا وهردقملا ناك هل هلا

 ف ة كريد ماقيف ضرع 0-52 م ةديافلا ماهتالر بعضا

 نود ىو ملعب هلل اذ وعل , ظفللا يف _ةركذ م اقم 8

 ا كيب قلق مك 20 3 ملعلا ة ةقيقح رالل دنجو) ىلا

 نع لفففا ا 1-1 هللا وهو لعاةلل ملعلا وهو لعفلاا

 0 1 قا ها رظلا عطق 0 عم نوملعتا ل متنأو ظفاف لعافلا

 : ردعتم هنأ عم 9 اللا ةلزنم ليف , لوعفلل# لعفلا

 دنع ةيفن وا هلعافل لعفلا تابثا يا ىفاثلا ناك ناو.
 هد لوعفملا وكذ 0 دنع هد لوعفملا» هقلعت كارظنلا عب

 ريدقتالا ع ند 538 الف ملعاف أ ملا قدعتملا لعفلا عم

 ظ
 م د ما نوذم ل ا ىاع ةلادلا ند أرقلا بديع 1

 ةدد افلا مامتال ركذلاب قدا دال لعفلل _ هد لوعفم ر د كت

 ادا ا ف م ذوججو نم دال اذببلو ىنعلا ِى دوبعقم هنآ

 لوم و دوصقم هن أ يع هب لوعفملا ري دقت بجخوا 1 اناث 5 ء

 مل

 يئذ

 عطر يا ما<بالدعب نايبلل يل اوا دج: ,ضرغل' ظفللا نم

 ادي نوكي' .دب لوعفلا فذح ى دعأ٠ ٠ ماهبالا كعب حاصيإالل



5 
 ناف ٠ كلذ لفم لعفلاب قرا ةاوءنملا يو 2 39

 نى تاهج نا اهب . ةمشيلت ةدافا لعفلا عم ميكو ضرخ ءلأ

 نم ضرغلاف 7 ك1 ريغو وعمو هلو 5 : عوقو ا زاده

 رهعوقو ةدافا ال لوعفملاولءافلا ند لكب هسلت ةدافا كللذ

 |ةدافا .امهنم لك عم ردركذ نم: ضرغلا سيل يا ٠ اقلطم
 نمم ملعي نا | ةدارأ ريغ نم هسفن يف هئثوبثو لعفللا عوقو

 برسلا 3 راد ذا عقو نم ىأءو 0

 للا عتمه لهب ل ا رسكذي مل اف 0 اممم ركذلا أذ

 ضرغلا نوكي نأ نم دب الف لعافلا ىلا دنسللا ىدعتملا
 رابعا ريغ نم يقأ ناظم ذُعع هيف 5 هلعافل لدا نما ,ابلأ

 ناب ن0 3 ةدارفا 05 دارب ا لعفلا كش ْض 42

 ةمومع نع الف ليمتلاب قلعت رابتعأ ريغ نمو اهضعب دارب

 ظ الذ لعفلا عم رة لوعفملا ركذي مل اذا ىنعأ ٠ ةهصوص-خو

 ةيفن وأ 0 لعفلا تابثا: دوصقملا نوكي نا نم ولخب
 | عارطلا عم وأ هد لوغفم لاب هقلعت ل زك ء رظنلا عطق ع عم ةهنع

 ءرظنلا عطق 6 يأ لوألا ن 3 ناف 5 مهل رهقاعت
 ق - نع

 ا مزاللا ةلزس ةلرنم ىدعتملا لعفلا 0 هد كد لعفلا

 3 رودس ارقتسا ,ذيثديح دوصقنلا نال ةماقم مبقا
 ا



1 
 ١ حف

 ىشيف ةثوبث نيبابلاب صاصتخالا مدعل ىفكي ذا هيف امهنللا

 يف كلذ رابتعا نقتا اذا نطفلاو ٠ مهفاف امهرياغي 1
 ل.ءافملا نم أمه ع 0 ةرامتعا ةيسآع دلال نيسابألا

 ي 5أث يفازاتفتلا هَلاق امك ديلا ناضملاو اهب تاقعالاوب

00 
 3 9 ١

 3 ا 2
 ب ناءزج هيفو لعفلا ناقلعتم لاوحأ يف هه

 لوألا هرجلا ظ

 هن لوعفلاو لدفلا ماكحا يف
 قاع كسي

 نأ ين لعافلا عم لشفلاك لزعفلا عمل لدفلا لوا لوقت
 ركد وأ لهفلا 0 لوعذلاأو نا نم لك ركذ نم ضرغلا

 امهنكل امهنم ل ينس ةدافاوه اذهنم 3 0 لعفلا

 ٠ منعم ,ةعوقو ةبج ندم وه لءافسلاب هسبلت نام ناقرتفي

 ملعي اذه نس : هيلع ,هعوق و ةهج نم وه لوعفملاب سلا

 ناو ليعافملا نم ةريغال دب لوعفملا لوعفلاب ذارملا نا



 | نع

 رعش « هللاب مصتعل قى بتيقو نب دهع ا هللا :ءمأ :
 2 ايبجحب ايندلا قردشت ةثالث

 ٠ قرشت ةلوقي فوسومللا مدقتملا دنسملاوه ةئالث ةلوقف
 رورو. رهجاذملا هيلا ينسب وه ؛ علا *يييصلا يبل هلوقو

 3 0 هللاب مصتعملا كا قوسأ

 ق فابلا' اذه يف ماكان مركذ امم ريثك 2 لوقد

 صتخ ريغ هلأ دعما باي يأ ةلبق قفذدلاو دنسملا باب

 نيرعتلاو نذمأو رك ذل اك ىنيبابلا ن دذب 24 أمم

 كلذ ربغو 0 ريخاتلاو ميدقتلاو ا

 5 صتخلا دا رافع 5 نيبال صن ا نذل

  رطلعي ةناف الدف ددسلا هكر افشل, ديلا هدنلا ني
 ١ رافال ره ليقر ايباد دس ,لعف لك ألا ,:كدسملاب

 قرجت ال 0 تل قيابلار ين يرجي جلا

 قاضملا 1 ا لاق ميدقتلاكو . زينيمتلاو لاخحأ ىف

 00 5--- 6 انلوق 0 5 رظن ةيفو 0 يا هيلا

 ةيسلاو ةيلا 0ييلا ريغ 2 " كرس ند 7 1 2



 ذم ظ ا
 ال لقي ملو هيف بيرال باتكلا كلذ ون يف هيلا ْ
 ةريغ يف بورلا ثوبث .ديلع هميدقن ديفو البل بدرا

 ىلع رمال لوا نع قيل ىأ هنأ ىلاعت ردللا بنتك نإ
 ىلع مدقتيال تثعبلا ذا , ثعن 98 ريخ دنسما يا هلا

 ربخ 4 مأعب 3 هددل رمال وا نس ل منأو ة توعنللا

 مالكا يف درو مل هنا ىلا رظنلاو ىنعملا يب لماعلاب تأ
 ٠ نعش و ناشح قيلاك» ادد 2

 اهر احل ىسهش مالا مهم 31

 سهدلا نم لجأ ا مد

 هنأ مهونل مه متو رخآ واف . 00 2 لقب مل ةناف

 نع اذأ ب ف ةيسأت ميدقبإلا أذه مث ٠ ربخال كعب

 وأ ًافرظرب أ نوح ١ اذ رتل و ةصصخ» ريغ ةركس ادن ش

 اذا اماو. , وحلا ملع ىف رقم وهام ىلعا ايي اراب
 ملاع لحب فيا مدا لأ بضخ الف ةصصخم» ةركدلا كناك

 5-5 ةرغب كزديعس وعل لوافتلل وا أ 5 5 0 . رادلا قا كنع

 نري 5 كا مضيسلا ركذ رفا نيوهيلاوا : لا

 نا 0 ١ لسواس يلا يف عقول 3 1
 لوفكط بيعت د قاسنملا ن معا بلطاا د كعب لصامإ
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 0 ءاددبالل نيعتم مسالا ن 1 دز قالطنملاو ل دما

 :هربخال ؛ ةنيعنم ةفصلاو ١ ضراذلا 296 هزل ا” دز رخآت وأ

 جمع .ال ىبسن رما ىلع اهيلالول ترخان' و 3 0

 راذلاو 0 بوسنملا ر فك ىداعمو ٠ , هيلا بوبسنملا ادكملا

 3 ٌّ َق *أ ومص م وسما و ةقملاو هسبلا برشا

 ؤدلطنلاو اددنيلا ديز نوسكي , ديز قلطنلاو / قطا
 راب لوقلا اذه 5 زارلا مامالل ىار اذهو ٠ ع
 وعي . مس  ةتحاص 55 مليذلا ميخشلا ىنعملا

 طيبلا اذئسمو ثاذلا ىلع ةلاد 0 ةفصلا نا

 »ب ىبهتلا ٠ 100 ى رما ىلع ام 7

 عبا ا ةزجلا
 رميمد دقثو ددسملا ريخالا 2:

 ها هيلا ديلارعب ل بف ددسملا وب : د امأ الوأ لوقت

 4 يمر جتا همد دقن اما ويلا 0 ميدقت يدم امك

 17 ام ىلع دنسملا ىلع هيلا ددسملا رضقل يا .هيلادتسملاب

 ءايقلا ىلءروصقم هنا كيز ميا انلوق ىنعما نأل لصفلار يمض

 «ضرالاو » تاومسلا كلم هلل انلوق اذنكو دوعقلا ىلا ةرواجتيال

 ,ميدقتلا نالو , هلل لوصعا ىلع روصقم كلبا نا ىينعملاف

 ىف ديسملا وه يذلا فرطلا مدقب ممل صيصختلا :ديفي



ْ 
 |ةأ

 ,لوحت لف ءاكبلا منا

 ديا نسا كءاحب ثيار ا

 ةفرعم ف 0 ميلسلا قوذلا ببرسع) ىقرعب هنا

 نا نقلا ماب 00 وفل 0

 ةزوا جت -ب 7 ذل هد اكد ىلع 00 ردصق در مل ءاسنتكلا

 اذا ا.لوقل افا او-ج ةلعج نمسك مل الآو رخا  عوش 5

 اذاةادلرق يريمفلل ضعماصدا . لدا ربا ءاكبلا ع
 يصل الا , ل

 الا 1 0 لبق امك ٠ ىلتلا َ نر ءاكب و

 ام يف نوكي امنا د 5 :ىملا ايدل

 دييز يف دودهعملاو . .ةلمجعا يف لومشلاو مومعلا ةيف لقت
 امددحأ قدي الف ربثكأو ادسيملا يواس ديفي قلطن

 هدا مو 3 رع اذهو ل ددز كتينأ يلو 6 اذكو 0 رخال نءد

 78 رهعم فاضملا لعج !ذأ فكوخأ ددز وكت اأذكو ٠ كا

 ال صاصتخالا اذه لثمو ٠ ةذاضالا 000 لصاوه أى

 ديز وحن يف ليقو ٠ ٠ حالطمالا يف رصقلا هل لان
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 4 ىلع هر ل تر وعم ةدافا ىف مدق د ان سلو

 : ملا رآ لماعاز 9+  زرمغ قع ةماعلا

 اك ءاوسر بذا ىلءروصضقم ؤهف اددبم لعج نا سجأ
 مالو . نابمكا ال عاجشلا ريمالا وهذ ةركذ وأ ةفرعم ربنكا

 2 « هللا ىلع لكودلا وهثو : دمز مال. وأ ديز وا اذه

 م0 ”انسوحلو . نرعلا قف مركلاو : هللا ىلع نياك

 ريمالا ديز وحد ادنبملا ىلعروصقم وف اربخ لعج

 لرنمب ناثلا أذه ف سما هد دضق ىذلا لوصوملاو

 : ىسشقبي دق روصقلا .س ا مث ٠ سنا مالب د فرعملا

 مسج نوكي دقو , اهركذ مدقتللا ةلثمالا ف 2 هقلطأ

 !| 0 وأ لاح وأ 0-0 8كم رابتعاب فيتم

 .للوقك كلذ و را .3 ةكلانم وأ يدلل دا ف لوعفم

 ا مالو اا 1 ع ميركلا لجرلا وه

 ارفتسالاب مولعم كلذ عيمجتت م فلا 0

 رجا ر صق ديفد دق .انلقو 0 ءافلبلا بنتك

 35 قاما ذا لياقتلل ىه ىلا دق نا
 ن ا!.كحك را دسيفد هل دق 3 كفيرغت

 : رعش + ءآسنكا



 ا 1
 هلم عد نأ تثدراو نييعتلا ىلع ة ةقرعب الو 1 انا 0

 رويظيو ٠ كوخا ديز خخ اا ٠ كدر كوخا كتلق 0

 22 الو 2 امرلا اي دو تدأر انلوق وحد 1 كن

 ملعو اديز عماسلا فرعا ذا اذكو اذكو , ف , باغلا اههأ

 قاصتا فردد ملو ٠ ٌقالطنا , ناسا نم ن أك

 ثلق كلذ ممفرعث نا تثدراو دوهعملا قاطنملا هناب
 قللطنلا' ىكلذ. نا فزعت نا كلارا ناو قلطظلل]

 ع 9 7100 م

 قلطنملا نم لوقبو ىنييعتل ١ ىلع هبلطي هنا ىلع عادي د

 لع سقو قاطنلا ددز 7 م ديز قلطدما 9

 رابتعأ أذهف 0 في رعتلا قرط ساب ةافر تهذإ

 ديبي دقف هيو فيوعت رايت اعمار : ديعلا فجر

 دور وتحت عقاد 3 اقياطم اقيقحت وس نع سنجا را

 لاوكحل) ل[ وا هاوس ويفا ن.كب مل اذاريسم

 لامكل ىا :ننكملاب و١ سما كلدلذ ىفبىشلا كلا
 لماكلا ا عاجشلا ورمعوست . ىنقنلا كلف سا كك ئ

 ةزوانجتتال ريلع ةروصقم ةعاجشلا نإ ىا ةءاجشلا |
 ةبكر نع اهوو ف رقرسيغ وأ ىييشم دادتعا ال نع

 ل سدا مالب تورعلا لعج اذا اذكو . لامك: ْ

 امهنيد كوافت 0 , ومع عاجشلاو دز ريما 0 ظ



 عم
 وردد لو ! اما هل انها رعي ءأو بس _ةيحكعل اديز قرع

  نيقفعلا ضعب هركذ ان امهنيب قيفوتلا ةجوو ٠ ها
 تا ف ةفامضالا فيرعتت وص لتضا :ن ١ ةا_ىنلا

 هديرل ”مالغو مدبز ملف ني قرف .قبي مل 9 0 دهعلا

 اريثك نك , ةركن رخاللو ةفرعم اهدحا نكي ملف
 نمملاك ني 11 ّ 'راشأ ريغ نم 3 1 ال ىنءامج لاش

 رامكلا 0ث امفق 0 00-52 م نودح وهو 8

 1 0 فالح 0 حاضي الآ حواسو يلا لصإا 2 2295

 7 سكب ٠ ورم قا قلطنملاو دبي 0 ا كو

 .هادخاب 00 ماسلا قركف ب قيرعلا ت او ن

 ب نأ 0 برسعإ ننلاطل اك و-هو رعد تراذلا

 هو ميلع لادلا ظفللا مدقت نأ بجت رخالاب :هيلم

 قي د تراذلا قاصنا لهج) ثيبعد 2

 ا لفكافتناو |! يراذلل موس مك نا بلاطلاك

 1 5 ةلعيعلو 0-2 لادلا طفللا رخوت ل ب”جح

 ذاب هفاصتا ىقرعب اكو ةمسأو' دميعد اددز عماسلا قرع

 او كوضخا دابر كثلق ا اذ ةسفرعت قل تدراو ةرخأ



 ارث ١
 ةيملعلاب نرعم ديزفىاثلاو ف امأو ٠ ماللاب ىنافرعم لو

 ركذ امم دافتسي هنا ملعاو , ها ٠ ماللاب بفرعم قلطتإ
 سيل داويلا د فيرعت ددشلا فيرعت دنع برجا /

 هاد يف ةفرعم دلو ةر ةركن هيلا دديسم برعلا م الك

 / ١" فرعه رسخاو ةركسن اددملا نوكيال نيلعا ٠ ةيزلا

 ةداؤال دةحنسأا نوي ربعت_نوككو ديف” علا اا ملع

 اوك ربنكا ةدياف م دأب ةنع ردعملا وهو مكمل ككماد 7

 ع ايلا ةدأ د 1 يروي دانخسالا ماكحا 237

 ىدحاب كلذ كور ءالبرخ ا رولا اب :,مولعم رم 9 رمكح م /

 ادعملا نو نا لع هم اذهل 80 0 كيرعصلا ف

 ةلوهعم ةدي ف جماسلل م الكلا ةدافأ يفانبال نيمولعم ربخ

 باسفي ماعلا م ا ادقبلا سفن ملعلا نب

 قاطعا در ١» بوخا ديز 1 :اوقك ,٠ رخالا ىلا امهد-
 . سنمحيازا: دهعلا ففي رعت. رابتعاو افرعم ىقلظنلا نوكرلا

 لاش امنا ثكوخا فيز ومع ن 8 |)بابكلا ظفل رماظوث

 نلاقي هنأ حاضر الا وفرب ةالب 5 خا 4 ا فرعي(

 ف 1 هدعمس بانك. نو دار د بانكلا ظفل لوقا 01 50

 5 2 وك



 ار

 ل .صايص خت" ادنعاو 4 51 .٠ امذقملا هفمجابم لاق

 77 دل دأ: قعر 1 ا قايد

 انحلت 0 1 7 5 0 :ةديافلا مار بمجو)ر 00

 ,ىجو تاديقملا نم ةوهنو لامكاك دنسملا تالومعم

 ديم وه اهنا 200-- ندم نوصولاو ةفانضالا

 صدق ندع ةرابع صيصض_يتلا نال ليتقو ٠ حالطصا

 فلا درج ىلع لدم امنا ميال لعفلل عيب 1 جويفبلا

 يق نققلا مسالا 9 يجع تفضولاو ٠ ةديقع ل نلاهبجعاو

 1١ ىنازامفتلا دْلاَق اك وظن ةيقو : دق نص َع ثلا

 1 بفصولاو ةفاضالاب ديفملا صيصب خت كيلرت ايماو

 .تيرت نم عناد دديسملا ىَأ رةديدقت كرثاف ىف قبس اه امك

 يا . ةددافلا

 لأمك عماسلا زد الق نيسملا نويرعت اقاو.ايناث لوغتن
 هاب بفيرعتلا قرط ىدحاب عيماسلل ىا هل مولعم قرا

 ولعم رخا مربمأب مو-أعم رفا نع ا يا هام رخا

 جت ءاوين فيرعتلا قرطي هدجحاب نوكي اذهو عماسلادنع

 يطل ود تيكا رلاو عت قيرعتلا اقبرط 5 جاقيرطلا

 ل سا 3 هنلاو بكار !اف“, 0 وفا حا وأ



0 | 
 مأق ديز وع ةدوقتللف ةامحا دوك هدأو 0 ل . 3 مع

 ةامجا كلمات نوكو 1 ةوبأ ماق دير رج لا 1

 تودحاو ددجتلاف ةياعف:اهتوكو .ماودلاو كوبنلل. كو
 ٠ .هجورصخا ىلع مثالعلا ةسسزال/ دنحا ىلع ةلالدلا
 تاودا. نم ةلصاحا ةفليغملا :تتارابتغالاف ةيطرش انهنول

 قيس اوك ةيلعفيلا راضتخالف ةيف ٍظ اينهنوكو "طرت

 سقأ ٠ هحيج فلكل

 رهف 5 ا ةدأ ريا يي دنسلا ريكا 5 01 لوقف

 قلإ لوقك 0 اميبلع لادلأ دهعلا اورصسحا م دع ةدا

 ب صدق اذا أم هسبق لخدبو في بتناو 0 كل

 لوفتف لجر .ىددتع لياق 8 ل لاق ادا ايكرجسملا هداك

 ماعلا ت ثدك ناد ٠ لجر كدنع ىذلا ٠ 0 اسمو

 1 داادسملاف ٠ نيقستمللا ى و ودعت حالو *َ ٠ 3 0 , ديزب

 كيب 3 يم قدك اريقختال و 4 قودي“ [دديهأ لوجو ىو يد

 ءايبق. نم لجر وعن ركن هلا دديصلا نو وا هاا

 ابك 0 ريكس ٠ مذهنرج بجي هناف «رتضاح شير
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 ماعم نوكدبال ناب دن كيعملا نيمضا انوتضت+ ناك اذا
 يمضلا كلذ ه ةذرص ا ديز ىفر“ ابكاريمضلا وع ىلاخلل

 روتخت اذه ىلعف , ةوق مكدكلا ى .مسستكيف اننا !ددنملا ىلا

 دع جربت“ 5م اديتبملا ريمض 1 دف ندكي مب ايدل

 72 ا هايد لعب نأ بجو هتبرض ديز رن

 . 0 5 0 :كجذ ام كأ امماو حاتفملا بحاص
 و

 ددقف دبز يل اذان 0 ا يو نق 4

 اذهف هينعرادخالا ديرشت كبناب عم ماسبلا ب يبل توعشا

 : لخد ٠ ماق تللق اذاق هب مالغإلل ةمد.ةينو هل ةئطرت

 ةبشلا نم عيماو توبثلل دشا اذ.هو سوباملا لوخد هبلق

 رود مالعالا لمم تغب ىشللاب مالعالل سيل ةلمجابو كشلاو

 ديكات ىرجم ىرجي كلذ ناف ةمدققتلاو هيلع ميِنتلا دعب

 ستورم ديز ربخت هيف لخديف .ماكحالو ةيوقتلا ىف مالعال
 اال ةلج هيف دنسملا نوكحي اممو . دا , .هب تررم ديزو

 :ةزهيشمل 0س 0 ٠ ناشلا ريمص ربخ ةيوقثلا وا ةّيبسلل
 ,صيصختلا روص لمار + عاين اب ادي مدوكحو رهرمأ

 قءاجا لدجزو ٠ نيك جاها نع وعلا لا رعت

 نوكحي ناو . ا رسام ىلع ةسرقتلا قيتلخاد ىف



 ىأ نعءزرتخا ثسع# ةءاظفلا ص لعثلا ن ا نع ةلالد 1

 " ةمأق عوقولا 00 ادد أمم هذوكل ىضاملا ظفأد هنع ردك

 526 ىذا كابو ةبن وعل ثداو > ىتتاضا دفل - 1

 اا نع لودعلل ضروحتي ملو ٠ أ ءرثأ

 يما مهنا ولو. ٠ ٠ نارقلا كف 1 ةيهدتا ةيناقلا ايا 00 1

 ةدوثملا توست نهلعك 8 االدلل 7 ويدل هلل أ لردع ند يول وقنا

 الأ عقب الف ىلوالا . ةيليملا اماورهاظ هنا اهر ارقتسا

 ايضانم ناك م لوف وهو نيديضام اهباوجو ول و 5 نوع

 , تكمركا م ١ فرز: مل ع ٌىدغم وا د 15

 اهطرشب ص 5-5 ا كل عز ا_ضملا ىلع لخدنال انفو ١

 نوكي ' بهدأو ٠ اندلاع لا نوكيا [:عطوش ناف هبا 75 نود

 اذهفىف 20- 56 لصاااو 5 59 ل ا 0 2 8 أضع

 _ةنوكل عيوكيب#دازفا اونا درفم تليف نك 5 قام فيسابلاا
 اتسكس انمأو ٠ مكمل: ةد وست غةدافأ مدع مد 06 زب قيهيص رع

 يددنسي أ دتبم هنوكل اديتبملا نأ وهف مأق دبز ]هم ِيف ةيوقتلا

 هيلا كالو نأ عع 5 55 عاج اذاف عش هيلا هيلا نأ

 ناك ءاوس هسفش ىلا ادتسبملا ةفرص ادتبملا كلذ كلا ىا
 مث . مكمكا اهتنيت ةقعتيف هل انمستم ىارئهسلا نع ايلاخ



 ع
 اهيف لمعتساف هعوقر قةحتلا ىصاملا ةلزدمب تلعج انينكل

 ملو ىضاملا ظفل نع ىلدع نكل يضاملاب ناصتخملا ذاوول

 رةرابخا يف الخال نم مالك هنا للا ةراها:كيبارول لقب

 اذهف , عوقولا ققعت ف ىضاملا ةلزنمب ةدنع نليفولاو

 ٠ ليواتلا بنسحعب رنضضام قيقحتلا ىف لبقتتسم رمال

 لو ةسيلاو أمم ق ككلر سال اذه ىضقنا دو ليف 516

 ئيصانلا نبع لع (_.نصتح 0 أ تيار مطبأو

 ٠ اورفك ىيذلا دوب امير ٠ اهيا رملوق ىف عراضملا 3

 الخال نم نع ةرودصل ىصاملا ة ةلزنم عرامضملا ليزنت
 دق .هنأل يبصضانملا وه انه لصالا ناك انيللوعد رةرابخا 2

 عفاولا 0و نا جاستيالا يف ىلعوباو جارسلا نبا يلا
 ايضام ركب نأ.ب بجعل ةيفاثلا ام. ةفوفكملا لبر دعب

 . ةروصلاراسسقسال وأ 1 وأ 0 فال يف ليلقدلل 9

 ءراثلا جلع نيفوقوم نب 0 ةيور ةروص راضحتسال وا ركذ
 ردطحتس هناك رضاحا لاح ىلع لدن أىم عراضملا نال

 ليفي الو .نومعماسلا :اهدهابشيل ةروصلا كلت عراضملا ظفلب
 وأ رةعاظ.ؤ وا و ,ة-بارغل رهث دهاشمب مادو ورم ىنآلا كلذ

 .عراملا ىلمو 5 لوخد نودي دنقو 9٠ الأ كلذ ودجف
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 كيعقك ة:كمل الإ عرامفللا نع كهدف و نأ ب ل 1

 كتفرعل ف روز ةول وحد :ةوف اًقو يضم اه ويا أين 8

 .كذ دوم تفرعل يقرافز ىلع تررختسا ول نأ .٠ د

 كيش هي 00 راغبة راسل نا 6 ٠

 ديكحات ديقث' ةعبشملا ةيمسال ةلممكا نإ امك . قامعتسالا
 ُ 06 ل ةمأو 8 0 نكات ديف 9 ,ةمأ 50 لا

 ا 5 4 «يفلا سساسعتال وه: تورم ديزي اهو

 أو-فقو 8 قرش وأو ٠ نازقلا 0 9 03

 رودصل ئضاملا ةلزنم عراضلا ليرتتلل اماوه :رانلا لع

 كهف . ردرابخا:ىف قالنخال نما نق مالكلا وا عراضملا

 ةمايقلا فه اهنا ,راثلا ل اوفقو ذا هلو ىقد هلام
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 كتاسفستلا 2 دف نس طر يلا نك ود فاق سس

 مديلوق نأ قرتالا ٠ ع م ءازمجأ ءافتناب ملعلا ةلع دفا

 تكلبل دي الولوتجت . لوالل دوجول ىناثلا عانضال الو
 نادال ىيبب تلج مدعل تمس د دوجو نأ ادع وردع

 508 كسلهي مل أ انا نلع ليلدةدوجو
 7 مر نفت مل راب :كلسوكال عج ىلا ارق

 ياني دديوبلا ذأ اد يف 01 فيرفلا مد مزايف

 اهييلمج نخيل دعي الف الف ىضأل يفانب لانقعسالا فذ م

 انهنا هيلا نيس دمر و نويكتيلرآلا ةيزؤضاملا ةيلعفلا 'ى
 ص لا_ةدعتسالا اذهو نأ لاوفتسا ليقحبملا رك ك 0

 لوق ومجنو نيبصلاب ولو ملعلا اوباطا ودعت , تيا رت هتاف

 ٠ 3-ئ 35 ءالعلا نبا

 قف مل د | ةدالجد يف ييسر

 ىلا هب 9 قوشو يا ها 8 ةفسأت ىقىص هنأف

 ' اودع ىلب ءاج ةبيبككا و تعضو ناو ىنعملاو ٠ ةاجد ءام

 1 »و لك دؤباب 5 8 0 عضو 0 |١
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 را لودفمت هلم ا >
 عط» ةلاآ ع يسصاملا ف 0 طرشلا نوهض» لوصحفا

 0 امك . .ءازجكا عوقو ءافتنأ مزايف طرشملا عوقو ِء فنا

 عطقلا 06 قاجدلاو ماركال ان قلع فككفم 2 قىاتيج ولا

 سيف 3 يووالا ءافثنا ف , ديلا دا 1 "فال

 , طرشلا نئينعا لوالا عاشتماك ع ءارصاةباو وأ قالا عاتتمال

 وده 8 1ك اف ةيلا 4 بسيدي ف.ادم ءازجا ن ل 2

 ناب بجايكا نبا _ةيلع ضرةءأو .روبمجلا نب رووشملا

 قلو لدبال ةانشلا 3 تتسم: قافلة ةنطويدبل لونالا

 لم ةهمدامتيعب كابا شلل نوكي نازاوجتبستشنملا ءافدنا

 مي ءافعا ع 0 قل ءافنأ نال سكعلاب رمال

 ةلق ضارتعال اذه اششم ىناز اتفتلا لاق ون. بمجاهكا نبا ىار

 ابنا انعم لب ىناثلا لع لرالا عاتماب .لدقسي هنا: لوال

 ببسب وه امنا: راذكا ىف ىناثلا ءافشنا' نا ىلع ةلالدلل

 هلع نا ىلع ةتلالدلل لمعت اهنا ىعا .٠ لواللت ءافتننا

 ءانفتمنا ىدو رع ف ءاردجا نوسوتعدم ءانفدنا



 سم
 لاز نال مهنع رددص نمل[ يرعتريدقتلاو ضرفلا ليببس ى لع

 ربت . حا كمتش اذا اك: يلاسشا تطبج دق ناب

 ىذ ا 19 9 اولا هل 7 او

 ,يظنو ةدئاف ؛ هلضا ىلع هنركك ضيرعتلا ديفي ال 9 رمل
 للا لامجتسا قاب ماي رهشلا يب كنكرخا نبل دلو
 لاعو وا ١ناّرقلا:لو لوق ضيرعتلل طرق ثلا يف عر 0

 ,ىذلا نود ديعلا . مكلامبو ىل 0 نوط و ايمذللا ددبعأ الآل

 ؛عامسا نضي رعتتلا 3 0 هجو نأ ملعاو كلف مكرطف

 ال ردجو ىلع قا ةزادعا مه مه نيذلا نيبطاخلملا ملكتملا

 مربعا فكرثاهبجولا يكلال ىاروهو مهبضغ ددزي

 يا .هلوبق ىلع هجولا تكلذ نيعيو لطابلا ىلإ مهتبسنب
 ,ضاحما ىف لهدا هيجولاب كلذ ىا:هنوكل قولا لربق

 | فلا يرو اميل يهل ملكتلل ىفا ديرب ال ثايح للا
 07 نم .لك ناك نمدلا مالكلا نم عوفلا اذه ىمتسيو

 ملكشملا نالوا ٠ دب ملكتملا ثكبفصنا دق بطاخملل لاق
 ظسبترم نم .هسبئرم طح كثايح مهيففا نع ضنا. دق

 مصخلا هجاردئس ال جار ددتسالا اضيا 5-5-6 ٠ بطاخملا

 دقو.اةيبلاسالل .قياطلا نم وهو ٠ مهلستلاو ناعذالا ىلا



 موب
 قمت :ىلع اهيبنت  ضاحلا ظنا لبعتسلا ١ ضاربب منا ١ ن

 9 ترك ينشأ اذاو هنو طربشتلا عوقو 1 هع

 ناكم اذك ثلعف تشع نا وخن لافنلل تو 0

 000 ةءشيعلا لوصخب راف اذك لغفا ّن

 وك طر بلا عتاو يف ةنف :رلاراهظال و وأ يضاملا نعاس 1

 لادم دارت اذنف ٠ ماركا قويف ةبقاعلا نسعت ترفظ ن

 زاربأ  ىضتسب ةبغرلا راهظا امناو ٠ ةغرلا راهظالو لوافت

 هتبغر تم ظاذا بملاطلا نال: لضانكا نفرد قفا لصامتارب
 رمال كلذ لّيغتت امبرف ايا 'ةروصت رثكي ,رهأ لوضع

 ٠ "8 ىضقالا ظفلي هع زدعف' 01 بللاطا" كلذ 31

 ضرعم 2 لصا«اريغزارفا ىقاسيرتتللاوا ئكاكشملا لا

 ىحوا :ديقلو: + نارقلا لودقةوهأف ةويف اهازملاو ا مدسعا كب

 سطبصتيل : تنكرشا 5 كعلبق سس نيذلا نك ككيل

 لاق ٠ تملا كثيدكرشا 0 2 0 هلق ِ دهاشاا.ؤ 5 لا

 "-_ 00 7 0 06 انه باطخماف 3

 نيس

 ءم١1 ةدعب 0 تافوطعملا .!ذكو بنابسالا وقل دلوق ل



 يوت
 هيك" لا ين را كلدمركا دققف نال :رعم كا ا انلوق

 كايا ىماركاب دتمعاف ن الك ىايا كماركاب يب 5

 سايق لابقتسالر يغ . نا ليغعسي دك 58 0

 فك .ىأو بسير ىف متدنك ناو ٠ منك وع

 و عبم ديكاتلا ماقم يف اهب نوج اذا اذكو .٠ ياش

 ,ذينيح نو يأ اهاركذي الو طبرلاو لصولا درجمل لاحلا

 : نأو ذيز ص 000 اهنال ءازج

 ؟ . قاطو + الا ميعل 0 ىلطعأ ناو ريو, 0

 ؤ نما و ا ا

 يبا خا وة ىنبا يمبطوان
 قابلا كنكاسل معنيلف رهدلا نب

 اغلقو ٠ 5 لابق:سالا ريغ يف و0 3 لفيعت ١ دن

 لعفلا ظنا نع لودعلا ىلا ةيعاد ,ةتكتل ىا ءةتكنل
 ءةدياف ريغ نم رهاظلا ىستقم ةفلاخم عنتمي هنال لبقتسملا
 لاما ضرسعم د1 ماجا ريغ زارباك ىه ةتكنلا هذهو

 3 اوصخ يف ةذخأتلا تابسالا ةوقل اما أ وهو ,ضرغل

 وأ ءارعشالا بابسا داقعنا لاح [ّذك ناك انيرعشا نا
 قبس امك ثم نا كلوقك عقاولاك (1) عوقولل وه ام نوكل

 ثفوطعم : علا عونقولل وه ام. نوكل وا هلوق ةييشاحن ١(
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 سم ظ
 ىلع قلطإف ذ ءالقعلاب سصتخم مهقزر يف ريمضلاف ٠ ٠ مهقززإ

 ' السرو مهو مياهبلا ع ماعنالا ىلعو , القع 08 سال

 زاجملا نم تسيلغتلا تناب# عيوجا نا ملعا  ةيبنش |١.
 نضل 3 ايكو هل عسوت اذ: لاقل يل طعللا يلا

 رما قيلغتتل م نأ وول هنأ ملعاو , ةروكذملا ةلمم“

 طرهيلا ع امج نم ةلمج لك تناك لابقتسالل يف ءةريخ

 ةيلايقتسا .ةيلعف اذاو نأ نه ىفا امهم دجااوب لكلا ءارحأ

 نومضم لوصتخب ءآزجكأ .نومضم لوصح قيلعت نزكل يف
 طر-شلا ىتلمج نم ةلمج لك تناك لابقتسالا يف طرشلا

 امأ كلذو ةيلابقتسا ةيلعف اذاو نأ نم ,دحاو لكل ءازما
 , اهركذتسو ,متعكسل. طقف ىتنعملا وا ينعلاو ظفللا يب

 لوصما ضورفم طرشللا ىإ ةفالف طرشلا ةيلابقتسا :

 نالف ءازجحا ةيلابقتسا اهاو هيضمو ةلوبت عنتويف لابقتنسالا ل

 عنتميو لابقتسالا ين. طرشلا لوصدح ىلع قلعم ةلوضتلا

 لص ام لوصتح ىلط تنابلا لاضاق لراوول ىعلا#
 اعف نود نا ىا ىنعمرلاو ظفللا ىف انلقو نيلبغتسلا يف

 ,ةكبنلا وكي نا ا ةنكنل يبعلا يفادلق ' امرا
 رانيبلمكا تا ناف يفقس ماب .نكل ايدام العم
 ل انفسنا ىلع ىنعلافبةب وضام ةيلعف وأ كول امهيدج



 اند

 اناء يللاعف نوي ع طانطملا نعاقر انه ننمملا ايؤنسكل
 1 لاول م نةاينعلاب قوتنا ىلع مر اطفما
 2 لمعجت ن 0 رخال ىلع نيهباشعملا وا نيطاوالا

 مهنيا دضقيو مسالا ككللذ ئثي مث مسالا يف هل اقف

 معو ركب ىبال نا ارمعلاو ٠ ٠ مالكو بالا ناوبأ مهلوقك ٠ .اعبج
 نوسكاو ن هيجل ناتسكاو : رمقلاو 00 نارمقلاو

 وكي جرأ الل حوفخالا" ب لغي نا فب ٌةييو ٠ :قللذ ةبشا امو -

 :دؤي الاك ثثؤملا لف نلغي هناف ا اركذم | نيظفللا دحأ

 اهنم' نيرمقو نيودا نأ ثككيلع ىفخ# الو. ٠ نيرمقلاو
 ما ثن اكو وهو ةركذم دقملا 5 لوق ليبق نمال ليبقلا

 |ودشس ةفض ثسبل يال 5 ةمجوت امك نيساقلا

 رون ال ثم ينو . ةغيصلاو ةئيهلا ةهج ريس علف. ىف
 عبار ٠ ةبلكلاو ظفللا هداج ندمو رهو وأو ةداملا ةيج نم

 لفل انا وع بئاغلا وأ 2 ةيناوايبملا لع ملكتملا «بنيلغت

 يلع بطاخملا بيلغش 20017 درض ديزو اناؤ.انلعف
 عرفان موقلأو ةكفا ٠ اهتاعف 000- نقلا وعن يبااعلا

 رتصخللا ظفللا قالطاب. مهريغ ىلع ءالقعلا بيلغت اسداس
 "ا ننلنلا هللا قلخ لوقت امك , غنيا قلع ةالهعلاب



 ا

 ةلهاسملا ليبس ىلع همدعب 0 م ةلزنم ,هليزدتل نأ

 1 ؛ ًاضيا | هللوق ىف امك .٠ تيكببتلا دضقل نانعلا 1
 يلف 57 نيدسابعلا: لوا اناف دلو نمحرلل ناك نأ

 ايسكو موف تا حلع طرشن طرشلاو فضصتااريغلا 9

 7 ضب نا سلا ع ىعست او حا

 اذكب ناك د قنا علا 0 درشا نزلا قل

 ال لشن امهنم نم ىلعال ما موقب ةثاب عطقيال نل 14

 قرع عسأو ناب تيلوفلا ا ملعاو 7 ك٠ اعطق ماي

 كاننالت ىلع روكذلا بنيلعت الرانةديفا» 0 ةزيثك د نول
 1 ىنغملا ةكرتشم ةفص كانالاو روكذلا ىلع ىرجحل ع

 نارقلا لودكح ٠ ةتاخروكذلاىل ع اهبأر يأ ةقيرطم ظ

 نب مناقل اروكذلا نوم ىثنال تددف 0 نيتناقلا 52 تلذ

 روغكذلا هب قنصوي امم ترنقلا نذل بيلغتلا مك

 ٠ طقف روكذلا ىلع يرججيامنا نيتئاق ظفل عوكل ثيابا
 بتيلغت اناث . تاتئاقلا نم كنناكو لاقي: ىأ نس أيق

 ا الا هلوقك , ظفللا بك ىلع 0

 نارها ا و نينا ظل 70 ١ هيام ظ



 ا
 ب ا 7 ا ا :

 3 . قداص كناب كيملع عم لعفت اذامف.تقدض نا

 فلا لهاجا 5 ظرشلا عوقوب ملاعلا.ببطاخملا لفزتتل

 كابا ناك نأ ٠ افا يذوب ىل كللوقك هيلع 0  ىصتقم

 رهيذو_بال ىأ ملعلا ب يضتقم نكس ةوبأ هناي ةولَع 08 ظل

 ردوصتو طرشملا ىلع #5 رييعتل يا نيبو مار

 ا! ساصيال هلصا نع طرشنلا علقي ام ىلء داآمتشال ماقثل
 / هم - 0 الرد دقو 0 97 2 3

 9 ١ 3 9 1 1 يف٠ ا اموق متنك :

 ٍبهنلاو رمال نم هيف امو نآرقلا مكنع 3 يعاب
 90 ىنعم 5 ماهفتتسالاو يل . نأ ديعولاو داعولاو

 وطقمرما نيكرشم ىأ نيفرس ممول ازال ناغ
 1 ىلع عب تب يع امل نإ ظفلد ءويج 7 هر

 و ولمعلا ك _هعوقو نافاغإ ا 55 ا ااا



 ول

 ىججف ٠ هعم نمو ىنسودب اورّيطي ةئيس مهبصت ناو هذقإ
 ةنسكلا دارملا نال اذا عم ياللا 00
 تدسكلا ىوجم نأ نيا. ردي. عوطقم اهلوصح ىتلا:ةقل
 وهو سنجحا مالب ةنسكلا تفرع اذببلو هب عوطقم ىلاعتا

 تيس ع سدا عوقو نال ةلقيقتكلا في

 يف مودجو ٠ 1 الخ _ عون لك يف هقتكتل ةعاشس
 ةدعسلا ةباصا نال نإ غم عراضملا ظفلم مقيتسلا' تبن
 تركت اذهاو ٠ توب ةئبصقلا ىلا ةبسنلاب عوقولا ةر

 اممزيكتنملا نال .. ةفرعم اهب توني مل ىتنعا ةقيسلا
 « ىبتنا . ليلفتلا ىلع ل ل

 طرشلا عونقوب مزجحلا ماقم ين نإ لمعتست دقدنا ملعاو
 نيستا لمشادا ا لهاشتلل لوا: لصال قال
 #1 5 م نا لوقيف اهيف هنأ ملعب د وهو رادلا ينوه له دا

 ايناث . هديس نم افوخ لهاعيف .٠ كربخا رادلا

 ملكلا ىرجسف طرشلا . عوقوب بطاخخملا دج ما

 نأ كر ذكي ىم كليك . ردداقتعا نامس

 هحم نمو ..هلوقو ٠ اومءاشسي نا ايلاوءاظلا ديدشتب اورج
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 4 ع.طنقلا مدع ضد طرشبلا عوشوب مزسما يا عطقلا

 ..ىشيلا نيب حورطم وه لب طرشنلا عو-قوب ماكتملا داقنعا

 كروزا شتهشلا تعلط نا لاقيال تكلذلو نئيقتلاو

 :ذأو ناف , ظرتشتلا 0 : عطقلا اهلضا ناف اذا انهسكعو

 .طقلاب ىناقرتفيو ٠و ) فالعت لابقتسالا 92 ناكرتشي

 |.وقو مادغب عطقلا م دع امأو هه طقلا مدعو , عوقولاب

 لآن 0 ردم 00 اطيح هل ضرعتي ملف طر طاق علا

 الضان ال ا كلذلو اههنيت قارتفالل ةجو نايب دوضقملاواذاو

 / انعقوم 0 9 ناك عوقولاب عطقلا 00

 هراضلا فب ولاة اها .تاملا ظفلب يكن كلف

 لا ارظن اعطق .عوقولا قلع ىضاللا هلال قانا ىف

 لذا محا لابقتسالا ى لعق 24 أنه لقن نأو ظدفللا سفن

 ]ثم كبقتستملا ىنعم' نآبا قيفاملا بفلقث ةيطرشلا ادا نال

 اياد اهعم عرانضملا ظفلب ىجملا بيلغف نا اماو ٠ نا

 لاق (| ) ةنسكا ميتءاج اذافوخن طرشلا عوقو ىف ككفلا
 ع

 يناجإ ىسوم موق ىأا ةئدسكأ مهت ءأج هلو 3 ةيغباتك 00

 كوقو ءالبلاو بدجلاك ة ةيتكسلا رايكاخرلا) ببصماك ةنستكأ
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 ىلب ميتاعبباللو ةيربخلا نمافلع ىاك بع هدا
 ناو ...ةبيربخ ةيطرشلا ةيليجكلف اريج ءازيجحا ناك ل
 ناو... كضيجم ِتنقو فكرك. ئيمسب'كييركا يبا

 ديز فكواج نا مغ ةيئاشينا ةيطرغللا ةايجكانف *اشينا ناك

 طرشلا سفن انآ تنل هثيو# تنقو ةمركا نا. ههركاش

 هةورجأ دق طرش ثلا ةادآ ند اعطق ربخب سيلف عازجلا نوح

 ءآ.غبنالا ىلا بذكلاو قدصلا لايتحاو ؛ ةبوبجلا كف

 ءازمحأو طرشلا ن الكل نا 7 لاقي انو 5 00

 ريكا .اهناو 06 قدصلا لامتحاو ةيربنكا نع جراغ
 لوالل ىنايلا موزلب هيف موكتحملا ءازيكاو طرشملا عومتجم م
 اينلوق موهفمف , نييفطبملاو اييعا لوقلا اذه يا وه اهنا

 لهار 0 دوجوم راهتلاف ةعلابط سيهفبلا فداك م كك

 ِتاقوا نم ٍبقو لك يراها دو-جوب محملا رم ةيبرعل

 وق هب مكوجألو رابهلا وه هيلع موكحم او سيشبلا عول

 5 اهلا دوجو موزلب م 4 وم يا ٠ دوجول

 يا ملا 5 معدوم راهن ةرج

 ىعذلا ملع 9 اهل ضرع مل ةرم "5 انادبا أديف ّْ 0 و ولا

 مه بلع ا ندكل ٠ :ناايقيناا ف طربملل اذإو نا نابدع



 00 الا

 او تشل 1 (لطفار+ ىا'اهتنق فقم ةسقانلا لاوفالا ربحا
 .هنايلف دينيقتلا فكرت اماو ٠ نا .. افرابخاب ةديقم لاعفالا
 ا 3 85 ةصرفلا ءاضقمنأ نرخ لقم ةديافلا ة ةيدرت نب

 نايس كلم ند درتضاحلا.ى 2 رعد | :عمانسلا 086 اطب نا ةدأر |

 :ةروكذملا تناديقملاب ملعلا م دعوا 8 ا وأ نراكف وأ لعفلا

 13 رادع هيك وعبق ملكعلا ىلعرداقوا راسشكم ملكتملا

 1 : سلا ,اهعللاو همر

 نووي طرتشللاب لعتفلا ديبيقتت امان عيار لوقت
 0 كني 8 هةر ل 5 وقموكت

 يئضتقمل 5 نال 55 و م ةفرعمب الا نرعتال لك دة

 مع كك زةهنيلل ضصوصخملا ليضفتلا نم ةثأو دا نيس

 1 .-2و طرفللا تاودأ .ن .ك 7 رهظد كانهف عجاريلف وعنلا

 8 أ ملفا هدأ , ةتلمعملا نواعملا» م ةذاهشاو هفورح

 ايذعالا> كلا قرع ىف طرشلا نا ىلا ةرانشا :مالكلا اذه

 لازم وها يذلا لاففلا "نا" + ءازمحا مكب ٌدبق ةيسبرعلا
 لس لقفال ديق طرغلا نايا رهوختوت موضي لاب لمب رقما

 الزنمب فكمركا ينمركت نأ فيلل ىن ا رالوتخلو لودفملا
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 نال سصال ىلع انادقو ..امهوحنو رادلا ىف ديز اذكك
 ص قسمشمملا مسالا ف ربظلا قلعت خرب نم مهل

 لصألا نا. ىلع كدنع لصاح ديز ريدقلا ىلع لدقا

 ىف لصالا .وه لغفلا نال نجرا لوالاو ٠ دارفالا ربخلا
 «٠ "| , اكايأ هدكراشبل هجاء لودتحم ميس الأو قلعت

 لعافلا مسا نم هنيبشم امو:لعفلا ديديقنت 1 اهلا لود

 وأ هيف وأ دب لوعفموا قلطم.لوعفمب كلذ ريغو لودشل

 ىا ةديافلا ةيبرتلف ءايثتساوازيسيمث وا لاح وا هلاوأ نب

 مكحال بجو هدايا | دايدزا نال .٠ اهتيوقاو اهدايإ

 داز اسملكو 310 3 ادوصسخ داز اهلكو صوصشخلا دايد

 ٠ دوجوم ام ىش انلوقىلا رظنلاب رهظز امك ٌةدافا داز أر

 ماعأوا ىهتنا» 0 ىف اذك ةدس ةاروتلا ظفح الف ندا نآللا

 نم ىف اقليم دي ناك اهلوق وع 8 ناك رب :

 رسبخماب ىأ هب ديقم ريغ ناك لدعفإ نأ يواررودخلا مك

 دنقملاف ٠ ردد لوعفملا تاميبشم نم وهناك نأو او اقليم هاوغ

 يبق ناكو ددسإا سفن وه اقلطنم نالذ ناك دل [قلطنم 1

 قلطظم ديز :تاقاذا امك.. ةبسنلا نامز ىلع ةلالدلل ه

 ةيبرتل سوسل دس ناك دسييقتف» ىرضاملا ناملا ا

 ناف ناك تاوخا اذكفو ,',هدنودب ةديافلا مدعل ةديافل
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 رص طوبرملا مهرادلا:ىفلأي ال
 ,قاطنم ومو اهيلع دمي كحل

 0 هلوق ف دهاغلاو ٠ مهاردلا ةبق عما امود ةرضلاو

 ثمان ةريضلا نرعم قالطنالا نا : نايك 0 :نولطظب مم

 | عوسصو_م رتهانقلا ديض لظقمع 0 3 م-ياد مهردلل

 | امال يقلب تسبب نا ىلع مسالا
 3 نقوعبت كي 58 5 كردعاو ددجع# هنا ءاسنا

 ؛ى امكذل ًالعف قالطنالل تابثا ندم رثكال قلطنم ديز
 رديف دصقي هذاف لعفلا افاو . ريصق ورمعو ليوط ُديز

 قالطنالا نأ قدطني تداؤن و

 ىف اسلوقو ٠ رديزجيو هلوازي وهف مزيف !مرج هن لصد

 :عمو , ثودحلاو درويتلا

 1 ف نصبوا - ددز هيلا هدأ 7 دير

 ريا ىا 0 وف 0 اذ ابهالا نم 0

 3 00 30 نأ ىغبنيف 2 هلآ در :اللأ 00 ديقتملا

 لفرط تسلا 0 امآو 0 3 3 وف ول 9

 1: ا, مالا ىلع لعفلاب رّدقم فرظلا نال ةيلعفلاراصتخالف

 "؟فكدنع لصح ٌُديَز ةرددقلا كدنع كيز ىليق اذاف
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 هديت 0 ذو ذكأو 0 دوو 22 لفنلا 0 نم

 تاذلا راق ريغ مك نامزلا نا“ ىةدتالو ٠ ةثودحو لكلأ

 ىنعا 0 دوجولا ف ةرازجا عمتجتال 6 برستف ود لب

 2 1ع اذنهف 9و ضب 1 ا هضعب مهدي ال ا ارجأ نأ

 نئدرطظ لوقا هلاقثمفا ,18] ٠ تنوبفلا 5 5 ددهقلا

 رعش «» ميم نإ

 :ةليطب# الاكس قير وتاج هأ

 000 2 2 اا بوعلل قوستم وه طظاكعو 2

 ميقلا دف ةيفقلا د  قيرعلاو' ٠ عباقو , هبقأ كترفاكو نورخافتو

 0 ةلوقف 21 ٠ فوتو كذب رهش 0 سانلا رماف

 7 طوعا اقوي 5-5 35 اهلماتو ا سرفت ىلا ْ

 ل ه نغم ن .امزل ان و م ىردخا كاعد 0 ددحتلل فلا

 وأ ادغوأ نالت طفل ركحذك هيلع لد , ةنيرق ىلا ج اتحاا

 عريتشلا 2 داتكألف ركنا ةدلفوحفلا نيك انو 5 14 ل

 -ضارفإل نيراوكذللا ددهاوديقتلا ةدافا مدعل فا ماودلاو

 اهم كلذ ةبشأ:امو مكلاو سندملا 5 1 1 . تاق ظ

30 
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 د د هيلا دعسأا باب يف رم [يك ةديغلا و

 رعب مكحلا ةييشلف ةلمج ددسملا نوك ام اما ايناث لوقد

 ماريبصلا ىلا كدلشد ةيذ ملعفلا َّق ال ماق دياز وح د

 ,ىلعفلا هل لاقيو قبس امك ةيوقث مككا ديغي اذهو هديز ىلا
 ةدضلا هلا ىقاعتسم 51 مكي ميدو كاوا ل فايل امك

 هل لاغد 8 'هياسق ةوب | بيز ماو نا ماق ديزو وك هيلا

 '00 رجا هلو ةأ و, «يبجقي امك ه٠ ىبيسلا

 ةنمز 0 دحابي ديسملا قار مدة نافذ العف دحشإلا ناك

 ردو ىضاخلا ةثالملا ةدمزالو ٠ ,هجورصخا ىلع ةثالثلا

 .لبقتسملاو : رديف ثنا يذلا كنامز لبق يذلا نامزلا

 .لاما 6 ,نانزلا اذه دعب هدوجو بفرتي يذلا ج جرابرلا وهو

 نم .ةبقاعتد لبيقتيملا لياواو ئضاملارخاوا نم ءارجارف

 .لاد لغفلا نال كلذو فرم رما ؛اذهو ؛_حارتو ةلهم ريف

 ىلا جامحا ريغ نم ةقالبلا ةدمزالا ديحا ىلع رتغيصب

 !ىلع لدي امنا هناف مسالا ىنالخإ ءلباذ ىلع لدن ةميرق

 .٠«نسا وا ادغ وأى آلا مياق ديز انلوقك ةيجراخ ةديرقن كلذ

 ”ادنعام لعفلا ىاونهو و دهجورض.خا ىلع ليق اذهلو

 8 ديفي هناف ةثالثلا ةنمزالا دححا ىلع رتغيصب هتلالد

 0 يذلا ن ايمولا مناول نم وبه يذلا ددكلا ضبا



 ل

 كك ول م هس هيعمل !اب دارملاو لاقذ سريعلتلا بحاص ماو ْ

 نازاتفتلا 1 2. 7-2 قلطنا ديز 5-5 0 ود

 0 5 رهف ةافثعا تلت و ردبلا 0 نؤكيال ,دياعب
 هللا وه لق وحد فو. درفم هنال هوبا قلطنم ديز وتحت ىف

 ماق ديز ودعت فو و٠ ,دياعب سيل أددبملا ىلع اهقيلعت نأل دحا

 ا ا رولا دنسم دياعلا نال مراقد ديزو

 رف واعا ددزو ل ير ةيزو عب 3

 مالك عبتتا كلذ ىف - . ىوقتلا ديفت الو: !كتبم ربخ
 , ذأ , ةلبق نمل حال طصالت اذه دجن مل اننال ىكاكسلا

 راج وو ايك< ةييشلا ددنمملاو ةدارم ناررقت اهم ضال

 3 ةموهفم ن اك ام ىلعفقلاب ةدارشو , ةاحلا حالطصا يف

 وت ' امساوأو ماقال ديز وعن ناك العف ةنع ايفنهوا | ملا

 0 نآب ةودأ قاطنم ديز وني يف ةدأ م اماو 3 'مياق >7

 ةلمج هلعاف عم لعافلا مسا ناب مكب مل هنالوهف درفب

 ننمولا ناك واو هنال ى:.ءافلا ف ةامكا :ىرجم هازجا ال

 وهف .هيلا دنسملار يمص ىلع ام ةؤكغو لدافلا م 5

 باطاو ملكا ى ريغتي ال هنوك ىقريمضلا نم للا
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 بن جرخف . مكحكا ةيوقدث بيكرتلا سفن ةدافا مدع
 1 كثفرع ١ رس ويزكللا بسسع) ةيوقتلا ديقد

 1 ا لاقي 0 ٠ راع اديز نا ودعت 0 ديكوتلا فرك

 وصلا قير طلاب ةد.كات وه ندعوو مكمكا | ةدوقب

 بعص . انا ماو د 0 ا مو ىلا ! دب

 ريصق دنع اذه ثلعفاناو ,؛ :ناج لجرو ٠ ثكفجاح ىف

 1 وصلا ةذه ىف دصقلا سيل نأ اننولس تكلق صينستلا

 ,لوصح ةرورضل ىوقتلا ديقثال اهنا: ءلسنال نكل ىتوقتلا ىلا

 ذاشالر 2 ةرورض ب ديفث' اهنكل سوف 7

 محامص ييقسما ص وبا نشل“ ف " 0 أ

 ودعت ىلا لاح 0 كلا يف مس نح 3

 9 اعلا ول فيم ١ مح ا 9 هدأ م و 0 تك

 ديزوحت يثو' ا 208 ماق دايز وحن ف ددسملا
 55 )م

 اقانات : هد وعص نم واخد امد امهرسفو 5 00 لا



 ل 3
 ه للا ميلك ىسوم وجعل ٠ عماسلا ةوابتغب ضيرعتتلا قة

 لجال ول... كلذ غو للا ميلك نم اق نت باج
 العف وأ كوبثلا ديفيفئاهسا دلوع يدمنلا ركذبي نين ِن

 ١ وا ٠ ىلالا ءرجكا ين امهتايب ينايسو . ددوتلا ديقي
 دوز: ككلوقك زديلا ديسملا ننديييمعتلا ديصق نع لا

 ةبوث متسطاتو ٠ ةقيس لسك نياوقلا مايق دنع ٠ ديلا م
 وذم ديسملا ركذ ىنودب بفتيجعتلا لوصحو ٠ كلذ

 "ينيجتت افاو . دنسملا سفن ىلع لدن امنا ةنيرقلا نأ

 اب راش ِف ةئدغ ىنهتسملا ركذلابف ع م أميملل ملكي

 يناثلا رجلا

 ةامج ريغيأ أدرفم 5 نوي دذسملا نا معا
 قلع

 9 عمي ذريعت ذا

 هداف مخ عمر ل بسم ريغ وك اذ ةدارفا اما ل ١ لوقف

 دينب وأ ةوبأ ماقد فق دنز وحن اي .ناكولذا مل ةدوق-

 5 وجت اماوو امل ةامج وهف ماق ديز وعل اييخلا

 رابتعاىف ماق ديز نم بيرك ىف 00 ديفوي سيلف ميا

 جم ةادعم ةيوفنلا ةدافا مدع عم انلوكو ٠ كاع م امك ٠ .ةييلا
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 ريغ ال لاب جال ىلع .هبيلا هدابنسا .مرلغملا نوكابلا ىا
 ريس ت تثارم لدلك تيا بف لاقي ن أ دعني الو ليها

 ؛لضف ريغ ديزي وك عوقوأ ام اناث 5 الرين اذه ًالامحا

 نع بررصت اذا م نالخب هيلا لية هنذل ةلامج عرج لب

 ماو رديلا دديسي ذل بوصنملا لوعفملا نال ةلضف هناذ ةيلوعفملا

 نكوسلا دنس هنال ةدمع هنأف ةيياذ ل لغاف هنأ ىلع عرفوا

 ديقرثمربش لمعل لؤصتخك ي 2 لعافلا ؛ 3 نيك املا

 يملا ركب همم ل 0 «كفلوي ٠ ع ص

 هي اكو ادديعا ثريح رم ًاقزر لعافلا نؤكيف . هب

 عمطم هن اف لعافلل لعفلا 2 ىننب لذا م نالغت دل وهو

 امك هيلا وه لادمسو ىشن ند م«لعفلل ع دا لعافلار 5ذ 3

 5 يبضا 5 شاواوغتلا ا

 ركذ يف ال مدق-ذ 2 وهف ددسملا ركذ اهأ ايناث لوفد

 ىضقالا مي ع كسل حو كذلا نوك ن م قبلا ددنبلا

 دنيز وو هود ع اضقا ل كثيح يا لبصالل ن ِء لودعلل

ْ ؛لوقك ظايتسحالا نم مدا ا نول طايفس الك نم ندو 5 يا
 

 1 ,ضرالاب و كراويسلا قلخ 5 مهصلاس ن علو ٠ نارق 8|

 نهنلدخ تملوق يف دماشلاف ميلعلا زيزعلا نيقلخ نلوقيل
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 سياوطلاو «كلهاو بهذا حاطا نم يسيطقو . ماليسو ري
 / , , ةدوصخي حراس لاقف ديزي ىكبي نم لقانون ب داقولاا

 نم ميكب يبنمادو ةموصخت 'كيلذ نول عراض ةيكند وى

 ..ءاهيفلل انوعوءالذالل ايجار ناك نال .ةموصخ لجال 1

 لعج نأ ملعاو رقم وهو ًاسياةلاوسلا ريف ةيرقلا ن
 عتنو لوعسفسملل ًاينبم ع أ اض ديزي كميل ف 1
 رك ديف مث لعافلا بياذ هنا ىلع ىاردبلا اددسم لوعفللا

 ىا لصضفا ردقم لاطسبل امآ انا وجزم لعفي 5 لعافلا

 ديزي بنو لءاشلل لعفلا ءآنب ىل ردثانب نم جزا
 دانس الر ركن ال وأ ليضفا كلذ ناك امناو , ةيلوعفملا ىلغ

 ماعكأبسي مل لبق امل ةنال 21 م ًالاجا لعفلا نددا دقءدلا

 نال لمجم هيكل اكبلا اذ رديلا دين ًايكاب كانه نا

 لوءفملا يا ود بقا قوذح لاف هل كيال لوعفملا ىلا ددسملا

 دا ًالصفمر اص ٌعراض ةيكبسف اتعا واش ليق املف ٠ ةماقم

 نيم لعافلا وه ىذلا لصفم ىلا ءاكبلا ددسأ
 نافلإلا ناو :: وقار هنكرا نيس دابسالا « قازركملا
 دقو ٠ ىلواو لصفا نوكيف سفنلا يف عقوا ليصفتلا مث
 يف ىنعا ردنقتلا لاوسلا ينوه لايجلا دانتساللا نا لاقي

 لعافلا نيسيعت ردم بلظي لاؤس هنال ميكس نم هل لوقلا
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 ليما ىلا لودءلاف. عاطقنا ريغ نم دحاو مالك ريدقتب
 رع زارتحا درفملا ىلع ةردقلا عم ال عاطقنالا لئيلد

 تدعق ما تميقاوحت لعافلا ىق نيكرتشملا نيلغفلا ودعت

 و لعاف نم هل ديبالا لعف لك نال , دعق ما ديدز ماقاو

 رياطفلا ىنعم نيف بسانتلا مدع عم زوجبو .ةلصتم ماا
 هنأ ملعأو الا 'م كذا ما دبز ماقاوجن , ةعطقنتم نوكت نأ

 ل اقر اعلا هذم مهفيل ةيلع ةلادر رةليزق 0 م ىذحلل د و

 اعنا مياق ةوخاو 2 ةوتخأو 'مياق 2 وأ ملكت | اةيصتو

 مالكلا عروك 000 ريغ مالك يف عقن' ن أ امأو

 6-0 , ردقم وا ير م61 نهد لاوس ا

 ,ضرالاو تاومسلا قلخ نم مهلاس ْنَلَو . نآرقلا لوفك
 مالكلا اذه ن أل دنسملا ىذح# هلا نيفاع قا *هللا نلوقبل
 نع باج نوكي كاوا طر هثملأ 3 ضر م 1 دنع

 3 ققعلملا لاوسلا وطن اذه يف ةنيرقلا 7 / لهاف
 | لدن نإ ددزي ةيثر م لش نإ لوقو ىاثلاو

 ,ةموصخ خراضال ددرد فلاسل

 خياللا 2 مك ظرتعمو

 نمفورعملل ككبناي ىذلا طبتخملاو ليلذلا عراضلاف



 ب
 ةونجول ثيبفلا نع ًازارثحا ل ادنلا نذحعف , 0

 رتيمسلا نفالدجأ مث . ةروكذبلا نوكلدل وهورَسف

 منا وهو لصفنلاريمصلا نوكامت يف واولاوهو لصنل
 قوذحلا ندسملاف لماع ىذحا دنع نوناقلا وهام ىلا

 ىنارقلا :لوتقو ..د١ « ةلهوا مسأ قبس ام ىو لع فانه
 وأ ديتسلا خ3 ند نا ليعج ضاق ا رب

 قرسم يرمافوأ ٠ لا ليجزيصف ى فيلا كينيا

 مالكلا لج ناكماب ةديافلل ركن فذخلا ىفف "ليغ

 ف نو ”ةتافوكذإو ) ام: ىالوق نيينعملا نم ل ف

 نة ك نوكس دعكو جاتفملا بتحاص لاق ٠ 5 اهجدعب

 ٠ دارذب سيل م ل جرد“ ةركذ و ع قلع كعيسلا

 فكدنغ ماثلق ول كناف ٌقلرمع مآ كددم ديزا ككلوقت

 . عاطقنال ىلا لاصنالا نع ما 1 3 رو كددع. رمق مأ ورم“
 يف :ناسكرتشم ن انلجز ةزمهلا و مأ كن كولو لا لدن فعلا

 ىادع تكلا | ةييرشيقو كلا دن لاو لك دم يذق ع نيثرجادج

 « ُ وازع مل مآ افون ماقأو يل ثم دعب ردرفم عانج

 فكدنع وأ كددف ورمم مأ ثكدنع درو 0# 3|

 درفملاب نايذالا ىلع ردقت كرذل ةليصتم ل ةعطقنم ماف 3 ا :

 اهدغي امو اهابق ام نوكل لاضتال يلا برقاوهو مآ دمي
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 درأ اذإ نو كلب 0 0 ار حأ وأ نراعلات 5 اذاف

 ل, اهبيف 3 وير اذاف رادلا"ترفج 0 53
 : عش 3 ىشعالا لوقو

0 

 دل قرم نأو ل نأ

 انهم اوضح ذارفسلا ق' ناف
 !اهمو ٠ تنخاصو بعدك ر فاما عج رثلاب رفسلاف

 فيدشلا + نيف ايوحا نأ ىبدعي .اكوتطو دي يأ

 »بق نووفاسللاو الامعترا ةرخالا ىلا اهْنع انل ناو الولح

 0 مهرثأ نأ عطضتلو مهل ا ال ىضملا ىف اوأغوت
 .فذحو , اعطق كرظ انهي رو يدسملا فقذحت .٠ >جنيرق

 القعلا ىنع ١ نيليلدلا. ىوقا لا لودعلاوراصتخال دصقل

 ءاسئالو نزولا ىككع ةظافاعلا ىنعا ماقملا ةدفبصلو

 اد نا دي لابن ىرفا دارا نالتاعنمالا
 نس من ةيط هرشلا نأ ىا نا تثطقسا ولرهاقلا دبع ل لاق

 انام ا مل ةنضانحا اهنالزبع ملوا ىنذحتا
 نوكلس م تونا عم نارفلا ا ..81: .٠ هع 0

 لا نوكلهت متنا نوكلمت ول ةريدقت ٠ يبر ةجر نيازخ
 دذ' امنا ول نال ةقوذحملا نكلهت لعاف مت نأ نوكيف

0 : 
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 رعش » رعاشللا لوق ددسملا كرث دهاوش نمف ٠ كل
 ةلحر ةديدملاب ىسمأ ككد نم نأ

 بيرق اهيراسقو فايف
 راوهاعلا اذهب نوفوساو راب وللا ل لم

 ,ل
 ٠ بسرغ

 وهو كل ددسشلا فكرك ٠ جونلاو ةيرغلا قلع ردسكلا ةأدعب

 ِ أدي كرتعأأ ن ءزارت->الاو راصدسخالا تقتل بدرغ هل

 ديما رايقو 5 د رغا اكو د دقعلاو رلمج 9

 ٠ نزو ىلا ةظؤاحعم دعوا وما ماقما قيض عمر هاظلا :ي

 :, رمش 2 رخال نوقو 0

 هد دعا اددنع مد ند

0 : 
 بنوو] ميم قارلانار ضار ككدذع

 قيد نو مارزرفر ةماعلا . قوصاراة دنع أمد نما 5

 ديزل 57 : نزولا ىلع خاف | ديم 00 8

 ن“ رار د 57 0-20 تاييولا اتم تا

 017 اموا 9 عمو 7 تداول ”يلخو 0 ُُ

 اذا ند لكاييععجسالا عابلا عم رم 2 ككرسف 0 كا

 ندارق اهيلا م طنب لوو ٠ دوجولا قلطم نلع ا ةاجافم

 دارملا ل ورخلا ظفدلك ةيصوخصخا عون ىلع ل



 "دارا نيقو . دنسلا لاوحأ يف
 ]ل
 :لوال ري |

 ةركذو ددنسملا فكرت" يف

 .اأةنلا دعسملا ىلءينبي ىذلا مككا وه ددسملا نأ :ملعا

 , ميانق ديزو.ماق ديز وحن يف عوضوسلا ىلع لمحب ام وه
 ل از نأع ى نبل مكحمحا وه مياق وأ ماقو هيلع موكيسما دوز
 ,ىباق و أ ماقو عوضوم دي ز لانقي وارء هيلا تدسملا وه -ءذلا

 7 ملو ثكر رقي هنا دنسملا يننوينايبلا لاق اهنا ٠ لوح

 رزيلا دنسلا ةداثحب سيل دنسملا ىلا هنال ىذحي هةئئا

 نا زوجيف هيلا دنسملا ىلا انهت امك هيلا جاتعتال هنا

 ا لسياعت م نقتل هيقو ٠ ,,ضرغل هد 2 كرب

 ٠ 0 د ررقت ذاف ٠ 1 نال دضنلا ناد وأ

 قاعتو ةديرق هيلع ثلد اذإ دنسملا تردي لوا لوم | 00

 نذح يف اه :ركذ مدقأ : ىتلأ ضارغالا نم ضرع ههكرتب

 000 اني تعب نعزارتجال نيوتيلا دنس
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 اعايسلا :ندفلاب ُتنْيَط امك 1
 تنيطبامحص ىقعلاو :؟نيتلاب طراشلا را ا
 .:كلنبلاو جططسسلا تيببط لاق ٠ عابسلاب رصقلا ىا ن دفلا

 ردش نب ةدعب هلوق وهف 0 باوج اما

 اهوذخانل لاجرلا 7 ترم

 انفاظعيم زل ناررزط رقم

 نم 00 ةركذ م دقعاا ملوق نأ كوقلن لأ لياقلو

 , ايلوق هنمضتب ال ْ نمسلاب ةقافلا فصو يف ةغلابا

 خأب دق عايسلا نا رهماهبأل ٠ عايسلاب ندفلا ك فلنعط اب

 ندفلاو - ةلزنسمب راص نا ىلا ةرثكلاو مظعلا نب
 , ندفلا ىلا ةبنسلاب عايسلاك هيلا ةببشتلا

 11 ا
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 بملقلا لبق دق. ىكاكسلا نأ اذا ملعاو 5 برغل

 جالموانسح مالكا ثروي 8 هنأ لاقو عقو امنا اقلطم

 ل روما طسللا سحع و اقام :فحاوبلا ريغ 1

 رابتعا نيمصت نانا قفار ٠ دوصيقملا نس

 بلقلا سفد امهثر وأ ليويبدللا ةحالملاو نسكأ ريغ + [ةيطل

 2 ث «رعاشلا لوقك لوبقلاق 0 دودو كفو ال ا ناك

 هراجرا ,ةربسغم (|) همسمو

 ١ ديهسيم م سضرأ نول «نامحم

 / بللا . يايصللا ناتج نع وهفاو .مئامبب نول ىا
 اسال للا تعلو... فيلقلا يناب ني وع قابلا
 .فصو يف ةغلابملا وو ففيطللا رابتعالو ٠ _هضرا نول ايبتربغل

 00 هد ةيثسب يجر ىلع 7 دابلا ند'

 ًامناو 1 افيطل ابا فضي ال ام وه " دودرملاو : 5

 هاب دقعي ,ةنكس ريغ نموعلطلا .ىضتقم ل دف هذال

 : رعش #* 3 8 ىصي ئماطفلا ل لوقك

 1 د

 ع ةدولتنم ىأ8 ةربخم لوقو: 0١ افملا ةدمبرملا هل 0

 5 4 ٠ هيحاوتو هفارطا يا ةراجرأو
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 7 يسعلاو , سابلل يسقى علا و > لق ةاهالا نع كنولا.ب

 :هناصقنو روثلا ةدايز ينرمقلا ىالتخأ ببس نع اولا

 ةللهال نا وهو ىللتخالا اذه نم صرغلا نايجب اربجلا
 / 7 مروعا لش نلاليماج 4 ملاعم كلذ بسد
 ا ]ذر يغو م مىصلاو نويدلا لادورجاتل اعملاو

 0 الو ىلوالا نأ ىلع هيينتلل كلذو هنقو اهب فرع

 نوعليطي نوم اوبس 3 كلذ نع اولاس نا ميلاح

 ٠ ضرغ دب مهل لس لم. قياقي لع
 اًييبست ىصاملا ظفلب ليقتسلا ىنعملا نه ريبعتلا ثلاث ٠ ال

 يعصف و وصلا: يفي فني مويو. وحنا ياعرب يقبع كس
 ىنعمدوهقعص هلوقف ٠ ضرالا يف نمو ثاومسلا نا

 مالك يف اتيدسالو مالبكلل ئءذفو ؛ : زفي ىا قعصب
 لبقتسللا نع ويشعتلا لموسم نا نا ىارقأ
 , عتقاول نيدلا ناو .. نارقلا لوقك , لوافلا مسا ظفلب
 وتلا نا ظفلب لبقتسلا نع ريبعتلا ةويغو « عقي ناكب
 . جيران !! هل عومج“ موي كتللذب يارقلا لوقك

 7 اكم مالكلا ءازجأ دحا لدجلل ناوهو بلقلا عبار و '

 ٠ ضوحكا ىلع ةقانلا ثضرع و مناكم ويخالاو رخال

 اءهيلع مئريظا ىاأ ةقانلا ىلع ضومحلا تضرع ناي
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 مالكلار معا كسح هنأ ١ ىودرو ارهاظلا ى ضقم نوواخب ش

 رهيلا نديسفنلا فكحابي ص نكن م نأو 7 ماعلا ةدع

 .نطا عال لكي و اوا رهاظلا ى ضئقم نالخسشا اولقف

 يعشن ءةدارم ىوالخ الغ ومالك لمحت بقرتن ام ريغب

 مرتك - ةيارالاو دصقلاب ىلوألا رهريلا كلذ نآ:ىلغ
 فكيليحال جاجلا 5 لاق 0 جاجحلل يرثعبقلا -

 ,كمرهشالاو مهدالا و الكلم 0 ىدعي 2 مهدالا

 .رلاريمال ل هلوقب ىرثعبقلا يأ زربافو 9 سرغلا ى نعي

 اب بقرتن م ريغب ءاقات دعولا ضرعم ف اعلا يو

 يذلا ا مهدالك سرفلا ىلع همدلك يف مهد لمح

 ويلا مضو هيف نوذبلا صايبلا بهذ ىتح دوس بلغ

 نمد هيف امدمهذ ىقح ةيضأست + ملف ىذلا يأ يبسهش ال

  0زيا . نال هيف ديقلاوه اين

 ىلع ١ نم قاري هالك ةدصقب ناب 1 مهدالا سرفل

 َدْفصِي نا ريدجفديلا ةطسب و ناطلسبلا ينريمالا 7 ناك

 0 دقي ىا دفصي نا ال ةَدفصأ نم يدي 59

 | ال سمج فله موسي لباسا ىقلت | انفاك , 1

 فلا كلذ ىلا ىلع لياسلل هيت لاؤسلا كل ذرب زن

 0 نآرفلا لوقك لئاسلل ىا هل. مهلا وا لاب ىلوالا وه
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 0 خليل هدم لامع م العلا بمرقعت امهدحأ ؛ ند رخآ

 ا ههوكأ و اءاعدلا 0 قدر ط.نلف ىنعملا يف هل ةيقالتنزلا

 ناك لطاببا نأ لطابلا قضوا 0 ديف فامك

 فو ' مهبولق هللا نىورص اوفرصنا مث .٠ اينسا هلوقو . ًاقوهز

 ٠ 'رييظلا ب ةءايماق: ىنمرقفلاو 0 ىرهظ رقذفلا م : مهمالك

 ره 6 ندر كرف ين
 ٠ دحوم ط يذب مآسي عا ناك ىتت

 مايك يبياو ثييلا ا

 ىشديسلفخا عماسلا ن 1 موتنف ى دعم ركذت نا ىاثلاو
 , كدوصقم ىلا عجرت مث هجالتخا لدزي مالك ىلا تفتلتف
 رع »يف ةدابم نبأ لي

 ْ حيز سايلا ينو ودبب ةقرص دف

 ةسمر اكنف اهل وفصي 10

 ىأ دب عمت او هل ليق ودبي 'ةمرص الف لاق امل هناك
 مهنا ملعأو .٠ ها .. ةحار س ايلا فو هلوقت ناجاف رهفرصي

 0 أ نملقن اذا مالكسلا نا تافنلالت نسح هجوو اولاق
 !دهدجت 4 5 ةيرطت نسحا مالكلا كلذ ناك بولسا ىلا
 ىا هيلا ًءاغصالل ًظاقيا رثكأو عماسلا لي فكارحا]
 [بضبا ملعاو لأ . ةذل -ديدج لكل نال مالكتلا كلذ ىلا
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 يلو طلع دقو لاقل تاما
 بوسطخو ادلب داوم تروامو :

 ىليل ىنفلكي هلوق ينو ٠ كلب بهذ ىا كب اعط هاوقف

 1 ىلا كب ين باطما نم ٌتافتلا ةارمآ مسا ىهو
 يىنفلكي لعافو كفلكي لوقي نا رهاظلا يضتقمو
 ١ ع نم ىناثلا رمي لوعفلا ل كلغ قا
 اس 9301 ك1 كدر تلقا يمئاطت بفلاو
 نارقلا لوفأ ؛ ةيعلا ىلا بالغا نع تافسلال
 فال 57 نرايقلاو . مب ار للا يل فكك

 ايلا كنزا 00 ملكتلا ىلا ةبيغلا نم م تاقتلال
 ايلا اعلا عن دلل الا ةانقنف اناعس ريستف

 لو ' ا اد ل ههنا نا ناتفعلال لاو
 ٠ ةايا ناكم كاياف , دبعن 7 نيدلا موي كلام نار هلا

 نيينعن ىلع تافشلالل قلطي دقو ينازاتففلا لاق ٠

 بوطنحا تراصو ىنعي ماظن رومأ ىا بوطخ هلوقو هلعاف
 ةعتباك 0 يليل نيبو هئيسب ىداعترهدلا فقورصو

 / ,' يهتنا ٠ لبق هيلع ثناك ام ىلا اههنيب لوبعت
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 نم تافثلالا لاثم , ها ٌتافتلا ةيفق كاكسلا دنع اما
 دقبلاو 6 ىذلإا .دبعاال . كامو باطلا ىلا ملكتل

 قيقعتلاو , عجرأ هيلاو لوقي نا رهاظلا يضتقمو ٠ .روعجرل
 قيرطب مهنع ربع امل نكل , نوديعتال مكلام دارملا

 ىلع مالكلا قاب ءارجا قوسلا رداظ ىبضتقم ناك ملكتل

 نوسكيف , باطنحا قيرط ىلا ه ةنع لدعف قيرطلا كلذ

 ىلا ملكنا نم تافشلالا لاو , .نيبهذملا ىلع ًاناغنل

 ىضتقمو «رعفاو كبرل _لا _لصف رقوكلا ت كانيطعا اننا ةبيغلا

 ملكدملا نم دهاولا يف رثك دقو دقز 0 لصف لوقي نارهاظلا

 جب ملو , ةعامجياك مظعملا مهدعل ذل اميظعت عمبجا ظفل
 وبق ايفلأو اوشا لكلا يف بطاخملاو ُسياغللا كنذ

 ىلا باظنحلا نم ثافتلال لافمو ٠ 5ا ٠ نيدلوملا لامعتسا

 رعش « ةدبع نب ةيقلع لوق ملعتلا

 بور ناشمتا اي يملا قلب احنا

 ف برط هل ىان اسحلا فبورط ب بلق هلوق ةيشاخ ([)

 ون يا يأ داعب ريغصد دايعد : ةساوقو 2 0 ٠
 انما
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 )يذلا ك ناف دلعسملا هذهم و لاعبو نمايوخ اهنمو

 رعش «رغاشلا لوق وعنو.. ىنفلا اذه يف هل ريظن

 مهقرافن نأ اييلعزعي ناي

 الوصوملا ىلا دياعلا .قح نال كلذ ىف نافتلا ال ةناف
 نأ ىدانما مامت دنعب مالكلا قدو ةبيغلا ظفلب نوكي نا

 ,,رراج مكدعبو مهقرافن نم لكف باطذدعا قيرطب نوكي
 .ءاه وان ضب ىلا قينم امو 1 رهاظلا ئ ضاؤرم 2

 تافتلالا باش نم أونما 000 اي وجت نأ رم

 ام كل. مثسب اه 8 وثب د .سيأو هوم ونيف . متنما سايقلاو

 ردعسشستب فتراقتلالا اذه ىبإ مافاو ٠ 2 رولا دسك

 معا ةدضع لقنلا نال ىكاكسلا ريسفدتب دنم صخا روهمجا

 م قرطلا ا وب لقيرطب نيو عهربع دف نوك نأ نم
 ةنعاربعت ن : ارهاصلا ى صنم نوكب وأ , رخآ ,قترطب

 ا ,”قيرط ىل 11 ةيزع لدعو كرف اءنم .قددر 5

 صدخم رولي ديعو . كدحأ و ريسعتب كراف دلال , وييقسي

 لكف ٠ ردحاو ريبعدب تافيبلالا قلق ل اح لوالاب

 سكي او يكاكسلا دنع:يا ةدنع تافنلا مهدنع تافثلا

 و | روس ددع ةسبق تافسلا ال هناف كليل لواطت ق امك
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 ةبيلارت اطل ملكتلا ن . ا نا فاينل سف

 وهذ 0 00 لدغف ةداردا رهاظلا ىضتنقم ناك اذ
 رداظلا  ىضنقمو . ىكاكسلا لوف نم مد [هك تافغل

 * ىهتنا ٠ ليل لواطن لوقي ن

 قي رطب ىزعم نع ريبعتلا وه كتافعلالا ناروهشملاو

 ريبعتلا دعب ةيبغلاو باطظداو ملكسلا ةثالثلا قرطلا َن

 طرشبب ةثلثلا قرطلا نمرخا ءقيرط ىدعلا فقكلذ نع

 رهاظلا رمهيضتقد انه فالخ قل - ىفاثلا ريبيعتلا نوكي ن

 ثم جر ! ديقلا اذه نو 1 ,تاولو 0 انيق رمت

 1 اس“ دال يحتل

 تناو لاجر متنأو 3 ندعدو ورمع تنأو دير انا اذ

 ككلذ وجتو , اذك اولعف نيذلا ىنعنو اذك لعف ىذا

 ةراثو بطاخلماو ماكل ملأ ريامصت ةرات دحأو ةوفعم نعردع 14

 . مك دن زاب وجت ايي هاند د ل الا

 تيلعق فرن 00 0 قدسي ثيل راقص 58 ةجراب

 كاياو دبعت ا ديلا .تفتلملا ب أهنم

 كايا وه امنأ تافتلالا ناف , تمعناو اذدهأو وعنا

 _ لك ىلع قدصي ناك نأو ةبولساىلع ,راج قابلاو دب

 .رخآر قب رطب 1 ريبعتلا دعب 1 رطب ىنعم نع ريبعن هنأ علم
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 7 كاذل .تنافرفغت .ىاذ

 ءاوس محرُي نمف درطت ناو
 كدبع لامقيف ؛ كيتا ئصاغلا اذا لقي مل ثيح

 عصضختلا نم كدبع ظنفل فاس ؛ جدلا  ىىضايهلا

 _ .يكاكسلا لاق .8ا . ةقفشلا ب قرثو ةجرلا قاقحتنساو

 لب ردقلا اذهب الزاؤيلا ددلاب ضخم ربع لقبلا اذه
 , خالها ب ! كاي ينال وللا ماكتلا :نم لك
 ضخم ريغ ةبيغلا ىلا ةياكمكا نع مالكلا لقن ىتدد

 ىا ردقلا اذهب: صتخم» [قلطم لقنلا 34 نوبلا ديسملاب

 ملكتلا نع لك :لب ةبنيغلا "ملا ةنياكمكا نع نوكي ناب
 ةقيلل دوت ف ناك ا داب ىا انقل ةنشلاو نياظنكاو

 ناك وا ١ مالدكلا ىف اًدراو اهنم لك لك ءاكطخ رولا

 ىسو# 5 :«رخآلا ىلا لقني هد داريا رهاظلا :ى 50
 وم اب انافعلا نايبلاو فاعملا 5 0 لقنلا ا 5-5

 5 ةئامش نمو ”ةلامثن ىلإ _ةحيود نم ناسنالا فراا

 * رحش سيقلا هربا لفك

 1 ةقوقالاب فعليا 5 ا

 ٠ ا بقرشل مسلَو كيما 0

 00 ادد 0 اوقف ' مهوب نأ نكون 4م



 اثم

 ناكف يلتقي _ترفط ىا كلذب :ثرفظ لوقو نزحوا

 منال رمشملاب قل رين ترفط لقي :نارمابطلا بنل
 كلذب لاقو رمصملا وهو رهن نع لدعف ' شوسيسمب سي

 ىاثلاو .سوسخلملاروبظ ربط ةلتق نأ لبا ةراشا 6
 ا بأ ريغ رمضملا عضوم عضو يذلا رهظملا ناك

 0 هيلا ددسملا لدج ىا نيكمتلا ةدادز د

 . دْمصلا هللا دحا هللا ّوهالق وحان عماشسلا دنع _ةدانيز

 ره لقي ملف ٠ يمارخإا يد هيلا دمصي ىذلا ى
 نيكمتلا ةدايزل كالذف رهاظلا ىضتقف وه امك دمصا

 باب»يا بابلااذهزنيع نع وللا ف طلو
 قحايبو ةادلزنا قف قكابو ٠ نارقلا لوف 12 ملا: دوسإ

 عورلا لاخدال نوكيو ٠ 1 0 لزن رمد لقي مل مد 6 ع

 ٠ رومأملا قاد هدوقتو ا ةداهملا 5 ةيسرثو تياريس ل

 لوق ةيسرتلا عم عورلا لاخداو ةيوقتلا لاثم يا اههلاتم.
 ٠ كرها اذا ناكم ,ءاذكب كر مان نينجا ريما : ءفل_ك

 م وأ .#أ , كرما انا عموم كرماي لوقت ى 1

 رعش « رعاشلا ليقك ةجرلاو ىطعلا ب تلط م

 اكان ىصاعلا لفحص يملا

 كاعد دقو بونذلاب اًرادقم



 ظ 1

 مف سايقلا ناكف ىا .رمضما ماقم ماقملا ناكف اقوزرم

 جا .ةزيمتب ةيانعلا لامكل ةراشالل مسا ىلا لدعفرامصال
 دما ىشللا اذه نأ:ن قالا ع هيلا دنسملا زيمتب

 اهوالل لعج وهو بيجعلا مكمكا هل ىذلا وه نّيعفملا
 يدبلا مكتكاف ٠ أاتيدنز نفثنلا يا ريرحتلا ملاعلاو ةرداح

 30 ةراشالا مساب هع ربعملا ءهيلا ف دسفلا] كثيبثاآ فذلاوع

 ضوم عوصضوم لا ةراشالا مسأ نوكي و يقا عماسلاب مكهيللو
 دقاف عماسلا .ىا ناك اذا اسمك عماسلاب مكهتلل ر مضلل
 73 ل 1! ديلا را ىرالصا دبلابو اثم هت نركيال وارصبلا

 ,سوسجملا ةلزنمبةدنع سوسحعملا ريغ ناب هتناطف لامك وأ

 لع ىا هيلعو هيلآ دنسملا روهظ ئا . ةروهظ لامك ءاعداوأ

 رم رووهظلا لامك ءاغدال روضاا عضوم ةراشالا مسأ عضو

 .ةنيمد نبا لوق رديلا دنسملا باب يا بابلا اذه ريغ

 »م و
 هلع ركيامو ىجشإ ى ,كيللاعت

 لد 000 لَو 0 0



 آث

 تال انيتاذ ةينسام فرست ب

 هنا ىلا ال ةقباطملا لآ ادصق انه هثيقان راتخمف .راضإ

 ويمالا ىهوهن عمسب ' ملو ٠١ فريدللا كلو ىلا عج

 اج عصف الا ناك او. ملاعنيازيىهو 1 ٠ ٠

 .الجر هدر ةدصقا اهلايو الج جر هلايوجتل أوضرعتي ملو 1

 منا انيلإا .ملعاو , 8| . هيلا دئسملا باب نم سيل 7

 . ربطظلا 00 يا .رهظملا عضم وسلا علو سشكمي ٠

 ىنذلا رهظملا ناكنا امهدحا نييجو ىلءوهورمضملا عم

 زيمتب ةيانعلا لامكل نوكيف ةراشا مسارمضملا عضوم ع
 ىدنوأر ربا لوك _ عيدب رك نا ردتلا ددابس

 «ر

1 00 
 اقوزرم ةأقلث .ءلهاج رلقاجو

 3 ةرماط ماهو الك كرت ىذلا ا

 اقي دز ريزجلا ملاعلا ريصو ا ظ

 لثقغلا لماك ىنعمب ىلوال ل قاع ثعن ةيناثلا لقاعف.'

 لماك ىئا ءلجر ءلجرب تررم لاقي امك , رديف ةائ
, 

 مسلوقو ٠ رهشاعم قرط ىأ هبهأ ليد هلوقو ٠ ةارجرلا

 مكح ىلا ةراش ١ ئذلا !ذه دل ولف ٠ 7 1 ًارذاك يلاقيو



 6ث

 | دودهعم لقعتم ىلا داع معن ينريمصلا اذهو . هيلع

 قف لدقعتلا سج ملعيل ةركتب ةريسفتمزتلاو نهذلا
 ,.ضملا عضو نم اذه نوكي انمناو . الجر .ةظفلب

 ..الل لعج» نم لوق يا :نيلوقلا دحا ينرهظملا عمضوم

 وذ دايم بخ مذدلا وأ حدس !اب صوصخملا

 0 عود لوف ها رخال لو هملا يف انمار

 ه نم سيلف الع معن ديز ريدقتلاو ةربخ هع مس 0

 1 لامتمال ريهظلا عضوم رمضملا عضو نم ل ننابلا

 بدق [اناب يهر صضوصخملا ىلا ادياعربمصلا نيك

 دم اومعت امعنبل قي ما ثيحريمصلا دارفا مازتلا نوكيو
 + لاعفالل نم معن ئا .هنوكك بابلا اذه ضاوخ

 ,وك مازعلا بابلا اذه صاوخ نم نوكي نازوج# ىأ

 ظ ىغدلوا ,درفل ناك ءاوس زاربا ريغ نم م ارتتسم ريمضلا
 2 ٠ فرصتلا مدع يف دمام مسالك ةتهبأ شمل عومجعأ

 ظ ناسا راكم ,"#لاع ديز ئهوا 0 5/1 مرش

 لكقلا وا ملام ديز ناشبلا لاقت نا ناكم يا ةّشقلا
 اع ديز ىبهواوه يف ىا ةهييف رامضالاف , ملاع دز

 اذ نآك اذا ثسنوي امنا ناشلا ريمض نا ىلع لامعتسالا
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 ١ قازاسفتلا هلاك يك هع نم ريمصلا ريدقت

 نكي مل اذا أه يف عياشلا نا نا وب عياشلا يملا لوبا

 وك ةيلوعفملا ىلع مسالا بصش 1 ريمصلاب السي لعف

 دز عقرب هييرض ديز ىالخب , دوو ةيليسسلل» تمام أذ

 * ىبتنأ ٠ ريمضلاب لفلا لاختش

- 

 ,ىضنقي ماقملا ولا هيلا ددشملا ريخات اما ًايناث 2

 7 ةديسملاو امدقم دنسملا نوكي نأ ىا دنسملا مي
١ 
 ف ميمو 211 ٠ هن أيد وعلو ءالكلا بيكرت قىارخ

 فيرعتلاو رامضالو رك ذلاو ىذدكا نم بابلا اذهىفر“
 ا نم رهاظلا يسامح رب 0

 ءاضنقال رهاظلا ىضنقم ف خ ىلع ءالكلا جرش

 بعيب م نكي ل رمظملا عغضوم رمضملا عضوبف ٠ ةابأ 1

 ىنعم ريمضلا نم . مهفي ملذا هنا عماسلا ن 421 قريم-#

 2 نسحنال اذهو ىنعم هنم مهفيل ريمضلا بمقعي امرك

 هيف نأ ملعي مل ريساملا عمسي مل اه ماسلا نال منعت ب

 . مفرعتسو , راظتنالاو قودشيتلا ميف ققعتي الف أوم

 معن ناكم الجر مسعف مهلوق ربهظملا عضومرهضملا عضو ,
 راهظالا وه ماسقملا اذه يف رهاظلا  ىضصقم ناف ٠ لع

 لد ةنيرق مدعو هيلا ددسملا ركذ مدقسلا مدعل رام ضال
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 نأ لك هيلا فيضا امم  ضعبل اموصولا وأ لعفلا توبث
 م ىبكحذإلا نفصولا وا لعفلل :العاف ىدعملا يب لك ناك

 راكنا ءضعبي بنسولا وا لعفلا قلعت دافاوأ ٠ هاا
 رأآ قحاو ٠ 8ا . بفضولا وأ لعفلل الفم ىنعملا 0

 انلاو . نارقلا لوق لبلدب لحال ا / مك اذه

 يئارافك لك بتال هللاو . روخف لات“ لك بجبال

 ناسلصو 3 انه هنإف + نسم ببن الح لك .عطت آلو

 لادلجا د ربع لك ةيلك فايق ناو ,٠ 2 ٠ .ضعب لعفلا

 لومعم عقل ماو اظفل ئفبلا ىلع تمّدق ناب قفنلا زيح

 «افاو لك هيلا فيضا اهم درف لك ىفنلا مع ىفنملا لعفلل

 روش ه« رعاشلا لوقك _درف لك نع لعفلا لص ىفن

 يدي نابنكلا م حصا دق

 عصا مل زك اذ قلع

 .نم ىلع رويعدت امم 7 :ِضا مل ىددعم ىلع هلك عفرب

 5 ئدعملا اذه ديفي لك عفر ع عفرلا نالو٠ ل

 اذ يربصي يأ بصنللا ىعرعاشلا اذه لدف ى ةنلا مومع

 يا رامضالا ىلا رقتغملا عفوا ىلا رامضالا نع ىنغتسملا

 هفرلاو مومعلا كلذل ًاديفم بيصنلا ناك ولف , هعيصأ م
 ظ '
 ٍءادعلا عفرلا ىلا عياشلا بسمللا 1 لع لدعب مل ديغم ريغ



 ل 1
 ةلختاد لك .ةمدلك 100 نأو هاقلا دنع لح 0 3 1 لإ

 ةلومعم كنناك 2 5 هنادأ نع ترخآ ناب ديلا كش

 رعش «رعاشلا لوق وحن العف ربخلا ناك عاوسو+.ال ازا ىفنلا' ةاداللا

 كرد ةراا ىنم املك م
 و د

 نفسلا ىيوتقت ل ف اق هرلا ٍِى رج

 سف 7 كلا ءرذلأ 0 لكاس كأ ]وقاوح :لعف ريغ وأ

 5 .بنوصتم اه بح كيل اند عوفرم ةيزاجما م مسا

 ةلومعم لك ةدملك ثلعح وأ ف ىننملا لعفلل كيما

 م وي هل ادبكاز 0 ظل ١ الرعاف نس ناب ىفنملا لعفل ش

 . ..وقلا لك عاج ام ل لعافلا 0 ف ل موقلا تاج
00- 

 دك ئ أ ال عشت نأ / هيف لصا ٍُْي ند اند نسدك اجل مدق و

 ليا مدا - 031 ذخأ م وا 0 ذ ناك ارخاتم ه١

 وأ : ذحلا 37 مع ١) لك وست ًامدقتم وا ٠ ' ,لك مهاردل

 ع هأر د.

 مالكلا دافاو لءفلا لضا ىلا ال ةصاخ ( لولا

 ىفنلا ل :رويصلا هذه مي

 وه ٠ عيبا لويشللا ىلا ا ا! من.جول هلوق مشاه 00

 5 ةلكاد 5 0 3 11 نأ هلوق و طرشيلا بنأو

 0 0 1 كا
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 ماشا ىضتقم 0 هنأ دار 0 ميدي جا دقو 0 دو

 0 :لاأ ل الا للا اهعئاسالا كرد مل ىنكل ريخاتلا زوجب نأ

 5 ع لك رذملا هلل تدسكلا مدقي كفو ليك و

 ا مومعل ا ىلع 0 ع لا ناك ىفنلا فرك ىنورقملا

 2< م دار ذأ نم ودرف لك نع مصل د ىلع

 مككا ىفن ديفي هتاف ١ 9 ٠ ) ناسنا لكو ع , لك ظفل

 أم نالخب ناسنالا دآر ذأ ندم د-ديأو 0 3 اقلا 2

 كما ىفن ديقي ا ٠ ناسا لك مقي مأو ودك 2 ل

 ومع ديفي يا حلاك « ردرف د نع 3 دارفالا ةلمج نإ

 ,موهسعلا بلت الا ديفيال ريخاتلاو ٠ يفنلا لومشو نا
 مومعلل 5 ميدقلا نود فا كلذو .: لومشتلا ي

 0 ىلع ديكاتلا سبجرت مزلي اليل ريخاتلا نو
 مابق 'لصاكا اينعلا ربارقعل لك ظفل نوكي ن 0
 ديدنج نعم ةدافال نوكي نا وه سيساتلاو . ,هتنوقتو
 ول ىنعا . نسيسانلا لبق ًالضاح نكي ملرخخا نعم ىل
 ا اذيفم ريخاتلاو ىفنلا مومعل ادسيفم يدقتلا نكي مل
 | ”لطاب ماللاو سيساتلا "قلع دليكابلا ' حرت نزل زوفعلا
 عم الحلا لج 5 لاكانلا نمربح نيدادلا "أل

 اى 19 موزل-لا ذاق ةداءالا ىلع هلدح نم ريخ ةدافالك



 ؟

 ةيسبقلاو ياطخماو ١ اكعلا ك ا مدع ةهيج ند ريمضلا

 نع ٠ ىلا دا ريغتب < أي مياس وهو مياق تكينأو مياق ذأ وع

 ل وقو ٠ 0 جر وسهو 3 كينآو لجر انا ودعا ادبي

 رهنمضتل ةيوقتلا ىن م اش * مياق ددز هل نا روت برق

 مآق ديز لشن سبلو ري 2 ىلاسكاب ةهبشل اوريمصأل

 مار يمصلا نع ء يلاخخلاب ءةهيشبل مياق لقم ن 1 الو, ةيوقتلا 5

 , اضيارهاظلا هلعاف عم دكا امج ره ربسشلا عم ةذأي مك

 ا لاف ةلومكا جاماعم  لموع اكو ةأامج ةئأد ؛ ةعم مكك م 5 يا

 3 مياق_لجروأبباق الخ مياقلجر ويح يف ا فكثريغ

 نع ةهمد دق 0 3 رفيلا ديسملا ن م نأ د 3

 ل دآى هعمل ب 3 الل لعبنا 0 1

 ناب 0 ضيرعد ' ةدارا أ ريغ نم دوج" كلل ئ

 رياغم زا تتطاخملل لراس خا نإسا ىلا, لئالب دأب
 ىري امناو,ةيانكلا قي رط ىلع. هنع لذجلا ىفن دارملا لب

 نوعا ميدقتلا نوكل مناللاك ةروصلا عله لثم يف ميدقنلا

 تابثا امهنم ضرغلا نال نيبيكرتلا نيذبهو داوملا ىل
 ةدافال ميدقتلاو غابا ىد يِنلا زيانكلا فيرا مك

 هنا ناللاك هلوق ىنعم سيلو ٠ كلذ يلع نوعا .ةيوقنل



 ع

 امهم ف بكترا ايمنا .ىكاكسلا ٠ نا بِاجعلا نمو

 ركن اددبملا نوكي اليل ديعبلا هجولا ثكلذ يفاج لجر
 ..دقم لدبي ىكاكسلا ددع هنأ معزي مهضعبو . ةضخ#
 اةل-لذ ين كسمئنو ةيمسا ال .ةيلعف ةلمجكا نأو , ادديق ذل

 ةنهيشبلا نم عفو أبهفو يكاكسلا مالك ىفأ ةديعب راسب نيو

 جوسفرملا نأ دعق ورمعو مابق د دز ا 4 ربالتلا حراشلل

 ميتا رصت ىلا ثفتلي الو امدقم الاف نوكي نأ لمثع#

 ماسقملا اذ ه ىف جراشلا لاق ىبح عباوت 3 ميدقل عام

 عباوسلا اماو . هجوب مدقني ال ىذلا وه لمافلا ن
 2 .ناوصو سيلا قيرط يلغ ميدقتلا ل 0

 ١ قيرط ريغب اهميدق عئشمبو 0 5 اضاع 1

 مث 5 مث. مهفاف عياتوه ثيح نم 3 3 ةلاككسال

 0 دقو رج خزعل در دا نأ عاما 7

 نم بان اذرها يذلا نإ ىنعملا نال رش مد ٍدَق رهاقلا كيبع

 ىكاكسلا لاق مث , أ 6 سج نم ًالرشلا سج

 ىنعي ةيوقتلا فه مياق ٌديز : ماق ديز ليبق نم برقبو

 مياق نمصتل ,ةيوقتلا ىف ماق 3 نم بيرق مي اق ديز

 / ةيوقب مكيجلل لضعف دانسالا رركبتيف م اق لب للفم ريمصلا

 نو يلاخكاب ريمصلل نمضستملا مياق ل ا وشو



 1 ظ ظ

 ع ا اهلل مهنوك ديعومه امثا لعافلا 0

 ماسق لدصالا ىف نك 0 مآ 5 كسفر] 4 يف لاق 3 3

 57 طس ل 6 لاقي 2 أددنم لبو دلو مدقق د دبا ْ

 مدقف م_ةض لمعلا ِى 1 31 ل 9 نابث قالخلا

 30 اعيان . ةثو ح لاح ع 6 هلأ ىدقف عاتتماو 1 فيضأ

 لوقك ,رعشلا هر ورض ف بفطعلا يف 3 الك ةافكلا 2 0

 : دعانا

 5 ةربأكم اذد عبتمف ٠ هللأ مسيرو مالسلا كيلع لضلاو

 نعل افلا لخ منسي أديم لعج لعافلا مي دقن ةلاح لوقلا ظ

 5 تاةتدناف عباتلا نعولتكا ف نالوب لام وهو لع اكل

 ءافتثا ُ : حل مق .٠ ضم انتعا 5 نذل د.ساف لوقل

 ناجح لجرو هجن 9 ىنعا رعهشلا ةروص يف صضيضختل

 رددقت رسيخب نيدصكلا لوح ميدقتلار د دقت اكو

 1 0 "0 0 ىكاكسلا ةركذ 2 ميدقعل

 هد ليف :هلاوو نت ا يول ءةربغو نيون

 نكل ضيصختلل ني ا رعي ناو ىكاكساا
 تهجر لاق يح 8 9 1 حاتقملا ف ةمالل

 ادب الا طرش تاوفل ركحذدلا دنع ديا هجرلا كلا



 ؟

 ..لوق نود ٠ ا 0 ناثلا يقف سيما يريم

 | صيصخ# ن م كل رةدبق ناف ٠ يلداب د 0

 كو 0 0 رسهسملا دار ن 5 عانتمال سما

 الو 5 "نال كيرلا ريكا زووط ذأ , اه 7 3

 0 هس يي سلا

 اة يه للفبا 0 ةديكؤولا ضصيصرخت نمو ٠ 4 رفد

 دحاورشرهلا نا دب دصقيال روكذملا لوقلا ىا م ريكي
 .كثيح مالكلا صصص ميال رص دق داو ٠ نارشال

 ؛ةجم رد .٠ ا 0 نا اداره 9[ رولد وأن 3 اولاق

 ين“ عباماب اناوق نيبو هصيصخأ) م وق نيب عمجلأ

 لعح يأ هيك رخلا ناش عيطفل وده ضيسخملا

 عيظف ميظع رس 3ع ٠ ىنعللا ن وكيف . مالا 0 وبل ر فلا

 ابعون ١ !..هطيصخت نوكيف 0 ريقح رفا 0 اذرهأ

 _ 15 ٠ 0 17 صيصخت نم ل امنأ عداملاو

 لمعافلا ذا ءرظن ىكاكبلا نبهذم ىف ىاز 0 لق
 ميدقتلا عاسما يف 0 نلديلاو ديكاتلاك يريعلاو ىظفللا

 عااد الكاف لعافل لا ماد ف دعا ٠ امهلاح ل اع ام

 يبت رد وتل ٠ 59 1 ميلا مد كذا عاضما لب 0

 ف وإلا دو أ انكسر , مكحتا افلا قود 0

 .عاستما نذل حت لعافلا نود ةيعباغلا نع عدات



 آ

 هامان ا قا لي رد رد دا , نم لد اويلط نيذلاو
 رم قدي وه لد لعاب نيل لجو نأ نع لجر 50

 بابلا اذه نسم ةلعج امثاو و يناج ىف رعدسلا ريمصلا

 , هاوس صيصختلا ببسال ذا , صيصختلا يفعي الي
 لعماف هنا ىلع لصال ىف | ارقُوَم 00 ووش قا
 لو مل ا يفعنا اذاو ٠ مد ف م ” طقسف يخل

 نم !اديم ةعوقو زوج هداف فردوملا نال ادكيف --

 هجولا اذه باكر 00 كلذلف و صيسخخلارابتعا رب

 زاردا م نط لبق ناف ٠ 1 نرعلا نودوكللا ف .ددعي

 امعناسالاو ”لاجر وبرضو, نالجر ىابرص ومن ” رس
 كب ىاج انلوق ىف عوفرملا نا ةدارم نسل الق فال

 سم الطف لقاع دب لوقيال انه" هتاف' . لقاف ال لد
 لصالر دقي ىآج لجر انلوق لثم ىف دارملا لف , لضافلا
 نالجر لاثم يقف لعاف ال لدب لجر نا ىلع لجر ىفاع

 ,فودرضو نالجر نابردصلصالر دقي ىوبردم لاجرو فاجر:
 ند وكنملا لعج طرشو ئكاكسلا لاق مث , 81 . لماعيلفلاج
 ندم عنمي ال نا هيف يخادلاو ميدقتلا رابتعاو بابلا اذ

 نارام ام ىلع ىفاج لجر كلوقك . عناد صيصخ#
 كوالا ين ناف «نالجر ال وا ةارفا ال ىناج لجر ةانم
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 اذا الا , ةريغو ىغتلا فرح ىليام نيب ةسقزفن ريغ نم
 يح نأ 20 نيطرشب صاصتخالا ديفب ميدقتلا لاق

 ا هنأ قع كوم ليس يف هيلا ذدسملا نوك ريدقت

 دق نأ زوج ةناف , ثممق اذا رن ًاظفل ايل طقف ىنع»

 ٠ اظفل ؟اديكات نعم ' الاف انأ نوكيف . انا ترمق ةلصا نا
 , ينعم لعاف هنا ىلع ارخيوم لصالا يف ةثوك هتك ١ ىاقلاو
 .مهدخأ نيطرشب ةطورشم صيصختلا ةدافا نأ ىندد
 ناك هنا ردقب ىاآ كلذربتعي نارخآلاو ءريدقتلا زاوج

 اف ناطرشللا دجوي مل ناو يالا "دك لسألا يف
 ,يخانلا ريدقن زاج ”اوس مكحتا ةيوقق الا ميدقتلا ديفي
 ,يخاتلاريدقت زجي مل وأ . رذقي ملو ثمق اناوحن ف رم امك
 0 نازوجتال ا ةناف : ماق ديز وست ٠ الما

 .ىضتقم 0 امل هنا 0 1 5 00 ا 3 ديز

 يكاكلا اينن ننال اًظظفل 00 0 اذا هنإل

 ىلع روم لصالا ف ةلعج ناب مكحا أ اذه نم هجرخأو

 رييطلا نس لدن نوكي ىاذ اظفل ال ىنغم لغاف هنا

 ١ نآزقلا لوق باب نم ةلعج هناف , اظفل لعاف وه ىذلا



 1 ظ

 : ىاج لوين ..لعنلاب لحاولل ١-٠٠ سيسلا
 نالجر الوأ ,. ءسننج صيصخت نوكيف ؛ ةارمأ ذل ن

 نليطح سنا مسا نا كالذو دحاو صديصتخت د

 ٠ أدرفنم 207 ١ دحا5 بع لا 0 ةيبسنجا ئ

 3 اد 3 5 أ هيلع ديازلاو 4 ريبألا ناك نأ م

 دقف سما نم دحاول نوكش نا ةدرفملا ةركنلا لضإ

 طقف :دحاودا هي نضقي دقو . طقف سنا دهب دصقأ

 لله دالد 5 ينو مالك .. هد رمش يدلإب نا هلأ لآ

 ءآدبلا نأ يف ةركنلاو 'ةفرعملا نيب قرفال نأ زاجعالا ]

 كيع ف فاوو؛ هد وقس كل نوكي دقو سيصل نوت لق هلا

 ديفي ميدقتلا ن 0 ىأ كبلذ لك ”يكاكسلا رماقلا
 0 ٠ ليصافت دو طارش ث يف 101 ل سصيصتعتل
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 صيصختلا وبف هنلا نرخ طا نا هنأ ريبجلا بهذ

 ميلا نوكي دقو 000 هال 0 ٍدِقَف الأ 7 اعلا

 ناك انعبثم اركنم وأ اقرعم ًارهظم ىا مسالك ناكأ
 8 ناك نأ هنأ ىكاكسلا ببهذمو. 1 08 ١

 أو . نجس اسك حئام م عش ول نأ يمت“

 .نأو ٠ ةيوقعلل الا سياف ارهظم أل ى و . ٍ

 صيصخبدلل نودكت دقو ةيوقسللا نوكي دقف ًارمضم نك



 هلو

 م ماسلا نهذ ف .ةريرقلو مككأ | ةدوقسل

 رجل قررسقي نأ 3 ادصق ٠ فولالا بهي وهوحت

 تح نإ, للبأل بوولال نه لعقي دنا ققسيوت ماسلا
 | نا كا ركن وهف ردعيرقت بيس اماو , كلذ لعفيل
 5[ . زرابلا ىلا مث .رتبتنسلا ريمصلا ىلا ربختا دانسأ وهو
 | صيسختلل ميدقتلا يناي دقف ًايفنم لعفلا ناك اذا,اذكو

 .ىتجاح ينكيعس ام تنا وك لرالاف ير تاي دقو
 ثينا وحن ىاثلاو , ىعسلا مدعي  هصيضخت ىلا أدصق
 لوقلا اف ٠ رةري رقنو ىنفنملا مكحا ةقوقتلاو فو ٠ :بذكتال

 بذكتال لوقلا نه يِنذَكلا ياخ دشألا : نيبنكشال تينا

 ىل يدلل فوه ذا دانالل ر وكت نم لوألا لوقلا.ىام
 لوقلا يف ديجوتال اذفو ٠ ثنا: ننكنالا ثنا لاقت

 '«بذكلا ىغسل ا” انا ليلا :ىارفو هقلنلا

 موكل | 1 هيف نأ عم ٠ ببنا:بيذدكتال' لوقلا هر

 هدا راسا سدو ا يقجت طا[ ريس نع دلاب 1
 ديكاتلا اذه نا ال, ناعيا وا زوجا وا وههسلا ليبس ىلع
 نم ركذ ى ذلا اذه دانسالا رركن ما اديكاذ: سيل

 ىلع لفللا يبب نا يربخلا ةيوقنلاو ةراثا' صيصختلا
 |يدعلا دافا ركبم ىلد لعفلا ىنب نأذ ١ آر ورعم



 مى ظ

 . نجاح قف يعسلاب درفستا كريق نأ معز نم نعادر

 ٠ بلقرصق نوكيف . كرايغ ىئاسلا نأ دقنعا يأ

 : .دارفأ رصف نيكحيف نسل 100 ٠ 1 ولا

 0000 ةلا باب يف ند روكذملا نيرصقنلا فرعتسسرو

 يف لاقي يأ ىريغال طفل ودنب لوالا ىلع هكا و

 ال ديزال يأ ٠  ىريخال كتجانه ىف يعس انآ ديبكا:

 ىدفف ىلد انيفراع لادلا نال ٠ ياوس نم الو ورمع

 وهو ىاثلا ىلع دكو-هو ٠ ريغلا نع ردص لعفلا نأ ةهبش

 ََى ثيعس اذا لاسقيف ٠ ىدحو ظفل وخثب ةكراشملاب معزلا

 رّدغوا دهيم ادرف دم كلوق هلثهو ٠ ضدخو د كتجاح

 0 ةلازا ىلع ع برص لاد لادلاوه كلذ نال ؛ كر أدشين

 5 ميا نوكي اهنأ ٠ امنا ديكاتلاو ٠ لعفلا قريغلا كارتشإا

 دديسلا عسقو نأ لامار 00 عماسلا برلق تحكاخ

 ًاعطق سيصختلا ديفي وهف يفنلا فرح دعب مدقتملا هيلا

 مهي مل ناول» اردمشم وأ ًارهظم ارم ىل اركتم ناك ءاوس
 1 ما يش مالكلا ىف 0 الياف هيلا نرح دعب

 ىلا ا ةيلأ نب عقو ّ 15 نوكيذأ ٠ تممق اناوحت

 نهد يصرختلا ديفد دقف ثمق ام اذا ود , 2 لعفلاو

 ياي. دقر ١ 1 ىناي ابك كلا 11 يطير دل



 دل

 قوطنمو , ملكتملاريغل لوقلا اذه ةيلئاق ثوب ١ تلق
 راضفانمم 3 ,ريخلا ن َّ رةتيلتاق ى : ريغدل

 فلا هيلع لداه موهثملا نأ قوطنملاو ملل نبب قرفلاو
 : 3 : زان ىنظفللا هيلع لدام قوطيملاو . قطنلا لح“ يفال

 دخا لك قار دق ملكتملا ريغ ناسنأ نود 5 ىضتقي هند

 معلا ةجو ىلع ةيورلا ملكتملا نع ىفن نق هذال نسانلا نم

 9 ىلغ د« مالز يخل كس نأ ردكم ف نوف 1 يف

 1 اذ يق اذهب ملكتملا 0 8 موهعلا

 ونال ب ًاديز الأ تدرض انأ اه لاق ن داك -ىا هلثمو

 وس مدحأ 000 دق 7-7 ا دوك نأ َن 0

 نإرصك 6 ىاعمي [ةيقحت ةر غل ةدوبك بتعار ا ةجو 1

 0 اأو , , ٌصاخف اصانخ ناو”ماعف امأع

 لوك واب قنا هاك ىف نوكيال ناب ىفنلا فرح هيلا

 12 ف 00 ب ا ا دبلا لدسللا ا اتم ىفنلا 5

 دارفنا معز نم م ىلع 8 ىلعفلا ربخمما» ل صيصختلا

 كر اثم معز وأ ىلعفلا رسبخاب رةيلا دنسألا ريغ 52 مةريغ



 من

 :رادلا ىف لداج لجر وه ٠ دريت وا راذلا ىف صا

 .هيلادنسملا قاصتاوه امن) بولطلا نا 0 دن نعل
 كلو ةك هلع رةر ودصب رأب 1و ضار ىلا دتسلا

 ل > هنعلعفلا ردصي هنا ىلع ةلالد كبرطت وأ ضووشن دهازل

 / دمازلا رشي كللزق قالك وارتحل لس رءذلاج
 لادبقشسالا وأ لاا يف هنغ «هرودص درتح* كاع لدي هثإ

 ةدايز ةدافا لثمو 8| .٠ .. اعلا كضاس لت قم ذك
 ةوكو 0 اوذمأ نيذلا .دراطي نأ ام وهي 5 و صيصخ

 0 دقو رهاقلا دمع لاق فا لخغف ل ةذص ر_ةيف ربخخاأ م

 د دم ىكعفل أريخكاب نسل ميدقتلا ديفيل ويلا تدنن

 نما ىفنلا قرح هيلا .دديسلا 35 نإ ان وتارخارب ا

 انأ أم وت ,لصفالب ىب فنلا قرح دعب هيلأ 3 نك

 ميدقتلاف 5 ىريغل لوقم هدأ عض 4 مل فل 0 71

 ةدوبلاو ماكتملا نعئا ل 2 لوقلا ىالعفلا د ديا

 صوصتخاو مودعلا ن 20 3 قش دل + ل 5و 2

 وه ايمثاصييصختلا. نالإ كاوس نم عيمج وبث مزلي .الإ
 كدارفناو ا: | هعم ككارتشا نط ينل مدونتي عزم أ ةيسنلا

 2 هل اذهل و ءملاعلا يف نم عج ىلا ةضينلا# ال هنود كف

 ااا اس مىيقم نال ىربغ الو فراق ان[اه لاقي ش



 ماع

 يا مكمميا لبق دققت نم دي الو , هيلع موك اوه هديلا
 وغينيف , مكححا ةيلع ى دنعد 0 + نمذلا 00 ةهقلس ند د 2 ٠

 عا لودملل 0 5 كح عل ركدلا" ف قسعا

 ق2 لردملا ىمضتقي مآ ناك ول ذا . لضالا اذه
 لوهعملا ع مدقتلا ل :اهاغلا ةيدرم 5 ٠ 1 ءاقلأ يفامك

 2 كلّسملا ميد 7 ف 2 نعم نك م 0 اذكو

 ماسلا ندذ ىف ربخكا نكمتيل امأو هآ ٠ 1 ٠ هليضفت كاس م
 ظ 7

 العلا ىسبا لوك .ردخا 51 0 د وشنت !دتيلا ف نال

 رعش د يرحملا

. 2 

 1 4 2 م, : -ِ
 را او ,|لا ل 0-2-1 1 | همككل

 - 0 نك أ.

 ىلا للا روح ناردخو دبع :2ذللاو هلوقف

 اسفل شلل قاذلا ررهنلاو نام داعلا يف .قيالما

 01 لالا برت فوع تارمالا ناوبا نأ فو

 لي يعتل ب١. لبقا بيكا رك لوافتلل رةرمسملا ليجعتل انأو

 ماهيال اماو ها دلبلا لخد رجراخكا رس ء ريطتلل ةءاسملا

 7 كل + دلو هلا وأ ,ةايراطم هنوكك رطاكا نع لوزياال هنن
 منا موب ىنك منال ميلا دنسملا ميدقت

 1 وكن همي ظعت راهظا لغم كلذ وكل اماو : علا لوزيال

 ددقت ا ١ ويك“
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 قرغلاو ءورمع وأ دنز رادلا لخفا رجب ,٠ اخاباللا

 « أ, ريبخ لإ ىالذب عما زوج ةحابال يف ف. نأ امه

 خدش ليصفلا ريمضب ىلا دنس بعد 'ينأ لوقن

 دا دبسلا ”بننيقعت ىاو قنسلاب .. 0 داي

 ىنعم نال , هيلا ديسملا ىلع ديسملا رصقل نوكي دامعل

 زواجتيال ديز ىلءروصقم مياقلا نا مياقلا وه ديز انل

3 

 كلناك ريغ نود هن ذ ىاركذلاب انالف كثدصصخ مهل

 امد ىنعملاو ٠ ركذلاب ًامدوم صايخشال# نيب نم هتلع

 اي 0 وهفاصنا نسا م نيد نم هلا :ىنسملا لع

 ءكل أوأ وح 5 هقنلا هل كريبذثد ناب اب عم 4

 0 م دا_هعلاب لصنلا لعج اهناو , 8١ نوحلف

 ةراسبع ىرعملا يدنا ؛ 3 اهب نرتقي هنال هيلا ددس

 ك اسيلقم ديسعللب ةصو لا ايلوق يف ءالاك ٠ ورهع ْه

 3 ىبيتنا 0 ول قباطم طفللا يو 0 5

 عبارل 80 رجلا

 _ةريخأشو ل ددسلاا ميدقت يف

 نوكلف يداسملا قع هيلا دنملا مين (مأ لو 1ك لوقن

 دبعلا ند لصال وه ميدقتلا نال امأ كلذو م مقر



 : ل
 روف ييابج ب دلل دقسا نإ لاهم يع يك
 .الك ىفو « اعيج فاءاج امهنا دقتعا نملالو ورمع

 .يجملا ءافعنا دقتعا نمل لاقي امنا هناب رعشي ام ةاحنلا

 .بلع ما نع مكا فرصل (فياز 1 اهيل

 ذاج اموو 8 ديز :ىاج وهذ ,رخا هيلعو مك 5

 |مكتا يفرضو عوبتملا نق بارضالل لب ناف ءورمعلب_ديز
 رح يف 2 نكي لمجح# نأ عوبتملا سيارعالا ى معددو عب ايلا

 ٠٠ مهضعبل ًافالخ 8 مككا هنع ىقند نأ لإ 6 توكسلا

 ىفنملا ف أذكو ٠ رهاظ كمم# مثلا يف 5 كدرص ع

 .ىح ف وعلا راعلا نع مكتتا ىفذ ىنعنب ةانلعج ن
 ها يب نوسكي ىنحخ هل محا ققكم وأ ةدع ا

 دواز  ىجم ا يت ل 00

 .بمهذد ود امك ققعم ةقرجيم وأ ,لامعح ال 2 .ه هع

 ىزنح جياببلا 0 كرومت ويمر ةا_:لعج 0 4 ١

 وه ابك ءاج ردع ناو ع 0-9 دير ناج م ىنقم لَك 58

 لو 1 8 5. ٠ 8 هيف ف رود بدذد

 1271 زال ف 5 ا «اناو انا وحن



 م 1

 ندذلا يف ةبكرتم ايلبق ام ءازجا ن ١ كف 0 :-

 تعمل ٠ نصحفلا 8 0 قوقل 1 فعذدعالا ن

 عوبتلاب هقلأ عمت ريتعم ن 1 نييك 0 بعل

 ىى ند 2 كيد رتب اني عياش ا ٍُ

 كيك ةرتلا اهيف طرقشسو ال : اهفعضا و را ءازع

 نىناج 0 نع ءراصتخا حم هلوقي زرتخأو : 93 5 يجرا#

 ١ 5 0 كلذ د 7 م 0- دعب ورمعو ل ١

 8 ميلا ددسملل ليصفمت اهنا 0 ؛الملا هذه 5 0 3

 ىلا نوت نأ 0 نر دايت لكي أ

 ككل ” 2 ند و نأ 0 بأ تاو الص

 ردا وه هناا 9 2 0 م وه 0_0 يا 2

 356 امهدحلا 38 َن أ نايبل م لكلا قعس اهنأو 2 ْ

 يول يما ف اطخلا ص 0 علا . 05 قيسأبا ْ

 0 نا دقتعا نإ ٠ ٌرمعال ديز ىناجومت باوصلا|
4 

 ا ةلثمو 7 0 0 1 اميذأو ا 0 نود ث

 ورم ناار ا م وك ؛ اوصلا 31 قرات م 0

 5 «٠ ىوصع ود كاءاج اديز ذقنغا نِ لاقي

 ] ْ . ِ ديز يناج اموعذ نا ىتح ةكرشلا فشل لاقبال
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 انءاو, دا .ريسفتاوأ ! ناسيا ءولخبال اسيا لكلا ل
 ا رصف ين عقيإل هنال اغلا لدي أوضرعتي مل افلا

 ظ ا 7

 اامعج ىأ جلاب رويلا .ننسملا عابنا دادح لوقن

 ًادذسملا ليصفتتل الوأ نوكي ميلا ددسملا ىلع افلم لا
 |[ياج ود صيخلتلا بدعاص هلاق امك ' راصتخا عم 0

 رام ىرمعو ديز هناو لعافلل يفت هيف ناف دمعي ددز

 اروصع_ يجو ديز يي ,د لعفلا لبسنت ىلع الور م

 العلا واولا ذا , ,ةلببم الب وا رةلهم عم ًايترتوأ ١ اعم اناك

 ايزلاو و عباتلل مككأ توبثل يأ قلطملا عمجال ىه اهنأ

 يقي ز رتحاودا ام وأ ةيدعد وأ ةيلبقل ضرعت ريغ ن

 م13 نان ,ورمع نيناجو ٌديزر ىناجو ا
 نم لد هيلا 5 بعطع ن م سيل هنأ عم لعافلل ال

 لمع ولا 000 اق . هدأ ل

 7 م ايخارتم ةدعب رخالا نعو َّ أ نيروكذملا دخا ن

 وحن اضيأ ر ركذملا هلاق راج ع عم ةليم لم وأ و

 ,كلاخ ىتح مرقلا ءآجوا , ورمع مثاو 0000

 ا 3 الا ٠ ديسملا ليصفت يف كر شن ةتئالثلاف

 0 اصلا ةايشتاسوا



 ردرقتلا ليص. كتف . نيرياغتم امهاموبفم نأك نأو ا!

 وتعنو . لواط نيعوس لئاعلا 00 : علا ريركتلاب وه
 مقاذ ند وكن ىذلا وهو ضعتلا لدب يف. . مهرثكا موقلا فانك

 20 مهوييفم ن ب 07 نأو نم لدبملا ت «راذ نم اضل

 لامعا لانو يف ٠ يول ؛ ديز بلس وككذو ٠ رمقو يفهم

 لدبملا نوكيو ه ةضوب الو هنم لدبما نابع ن يكد أ يلام

 ضعبلا لذي فريرقتلا ن يا 1 ميلف 00 هل

 نع ليتم هلل كسلا عرج نأ لايقمتالا لدي

 رهاظف ضسلا ف اهأ . را هذ اك ىنح واج عباتلا

 لدملا يلع هنت لدبملا لمتشم ىأ ةانعد الف لامتشالا يف امأأ

 ارعشس وكب فييح نم لد 0 بترا كام ظ

 ركذ 0 م كم. 58 يدجوم هل“ ا الاجا *

 0 2 وه ا هل ةرظتنمو 1 ذك 0 لدبللا

 ننس ا ار :ةتأعلا ا 9

 0 ٠ راج كرد رد اذا ؛ اب تكبوض ناله ٠ هلا

 اذهلو , عباتلا داربال عباعلا ركذ نود دز ركذب ىأ ف ١ 1 31 .. ا / كالا

 لامتشالا لدبال طاغلالدب ةوخا دور ىناج ومن نام اوحر“
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 صس ين م

 . ريل نوي ن أ مرلي 7 ٠ كلاخ كقيدص 0 .--_-

 قو 7 51 امهعامتجا نم حامل ل صحم نازك عضوا
 ادق هوي اوبس مساريد ناييلا تفطم

 1 اههسييار اعلا تاذئاعلاب لمد
 انفالاو كيلا نيباذكم ذلك

 !ز ياطلا ن ع وعل ٍفانيغصوم انما دنشسلاو ليغلاو

 5 + اندم سبيل ةذأ عع تن تناذئاغلل نايب فات

 -فانلا قاج رهن قوصرتلا اىبلع ئرجا ةفيع لك اذكو

 ا .ابب قلم عنف قوضوملا 5 ١ نسحالاف دبر لماكلا

 ١ ,تفاخأ تقيفو تاوسلا ضيفضأا“ ايصال 0 صقق ايدل

 .تفطع نجف دقدنا ملقاو اا ةلماءولم | امل اك

 ةيعكلا للا :لقج: ٠ نارقلا لوق. يف انمك حامضيال ريغل ناببلا
 ,نأ قاشكلا' بتخاض ركذ , سانلل ًامانق ماركا ثيبلا
 ال حدسلل نيد نيج ةبعكتال نايب فطع ماركا تنيبلا

 ااكماخ لوقن : 19 كلذ ا نع يكب ماضل

 .قدشالا- نم لادبالاو ئأ ذم لاذبالاب طلخا عاق

 اادنبز فوخا ئناج وعن . ربرقتلا ةدايزل نوكي ديلا
 لدا د خاذ نبيع هناذ نوكت يد ىو لكلا 1 2

4 
18 
018 



 ابا

 ري دحو كيا يف  ثيعس اناوصن يلع موكمسملا .

 دنسملا ديكون' نم ىءبل هينا , ول ةيفو ٠ ئريغ الو

 .طق مكحا ربرةبا نوكيا هلا  نضلا ديك هنو. 2

 زوجتلا مهوث عفدل اهناث .. ها . ىنازاتفتلا هلاق امس

 ,زاجملاب ملكتلا مدوش عفدل ىنوكي هيلا ددسملا 1

 نيم صللا عطن وأ نسال رفع سلا خطت

 نأو هتاملغ ضعي عطاقلا َن ١ مهونت البل ؛ ةنيع وا 4

 دق عطقلا نأ تسكر ليزا شالا للا عطقملا دان

 مهول ل راج دا سب الو ةقيقح ريمالا ديس ن

 يا نأ موتي اليل. كسز كيز ىنادج نع دو

 ةأ , وهبسلا ليس ىلع دير ركذ امناو ادبز سا

 ميلك موسقللا ىنانيج وحب لومشلا مدع مهودت عفدل

 ككنا الا ىوجب مل موقلا ضعب نا مهوتي اليل . نوعج

 شعبلا ندم عققاولا لعفلا تلعج كنا وأ مهب دعت م
 مكح ف . مهنا ىلع ءادب لكلا نم عقاولاك ىجلا وم

 انهنأو ءادمز اولتق الف اونب لاقي امك ٠ دحاو ءصخ

 ع 5| مم ديحأو هل

 هم.ةعت ىان ا فاطعد ديلا ديشألا عابتا اعبر لوش

 , ديلا ددسألاب 0 هد صتخ» مس 2 ر,ةحاضب ال ا 1
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 ظ ألو ءقك م ٠ ةريسفتو دوصقملا  نايبل بفضرولا نوكي كفو لقو 1

 ميحانجب ريطيري اطالوأ|) ضرال ف .ةباد نم امو..نارقلا

 جا صاوخخ نموه امي ريادطو باد فصو ثيح
 اذببو ٠ درفلا نوذ سنا .ىلا انههيف دصتلا 4 ١ نايل

 كا ةطاحالاو مبلل ةدايز_ فضولا اذه دافا رابتنعالا

 1 هيف طر“ :ثمدو لنج نوي د دق: فصولا ن أ ملعاو
1 

 .ةدربخ كذ كت نأ ايل ككل 3 بع و ويضر

 .» ىهتدا , وتلا ملع يكرر 0 ىلع ةلصتلاك

 ك ن.وكب ديكوتلاب هيلا ىلا جانتا انيناف لوق-

 رضا نيتسملا 5 يذم قيقعت 2 مم فلل 9 ل. ةدبكوت

1 

 ا
: 

 ارب رطبا الريس افاد اعلم عسب ةلعج ىلا- هلولدمو
 ْ ,ملكتملا نظ !ذا ديز ريركتن ٠ دير ديز نكاجو كن و ةروغ

 ع ةلج نعاو ١ هلا ددسملا ظفل عامسا ن 0 عماسلا ةلغق

 ٍ تفرع انا وسكت 020006 دارا 7 كا

: / 

 باد « ىو نروذخعوب قلعتم ضرالا 3 هأوق 0

 اج هد داردو ضرآلل ىف

 موهيدفم 0 2 0 ةلوقد ا 04 ٠ باودلا

 5 ,دأ زبطلا

 ا

 8 ىا داك هرب دقت



1,70 

 ناك نأ هيل: ددسفللا نا ١ امن فضولا نوكأ ايفأآ

 ةايعنلا رع يفو:هلاوتحا عسفرجو يارا لدقيف اكتم

 تاركتلا يف كارشش :ال/ ليلقي نع ةرابغ نمرميختلاا

 رجالا دير وعن , راعملا ى لال ما نتاج علا

 عفرب رجاسلاب دييز :ىهو ديلا دسبلا تفلقو نافا اندم

 طقمف ددز كيماوق ناف . فراعملا نم ًاديز ند لامتحالا

 لجر تاركدلا نم هنلاثمو ٠ ةريغو راجاتلا لمت"

 21000 لدلق ملاعب لجر ففصو قاف .. اتدنع ملا

 ,درف لدكح رديف كرتشم لجر ظفل :ناف , ةصصخا ]
 #2 كتل

 نادم (ونينزلا نوسكل اناث“ ندا لاجرلا ذاربفا 0

 بيضولاو ياردما كفر وبلا هيلا فجل ١ نا اًسهنيتوا قد
 قاجا وهنا ا ل رورتكذ لبق انّه

 ناروهف نيعلا اماو .نيقفلاوا لهاتاو أ ماعلا نلبإ

 نركي ىناوا . مسالا كلذ ىف كييرش هلل نوكي“

 ايناو 6 مرا لد بطاخملا دنع _هديعب افورغ

 اعبأر 1 001 0 د 7 دعتلا 0

 ا مأ قاتلا كفرا كلل ا 0 تنمتنفلا

 ءروددلا ىلع لدو ايهم سم. طفل ناف ٠ ب 17



 نع
 ارا نرخ فصول ميلا دمشلا عابتا ال الأ لوسقنت

 ٠6/ عا_دعم نع افشأك رجل و لآل 1 1 هغدصو

 أ ىلا جاتني قيمعلا ضيرعلا ليوطلا ميسا كلوقك
 |,لبيوطلا قو فاصوال له ناف . هلغقم غارف

 | مسجكا يسوي ايب منح اب وسلا سلا يرد
 ف 3 فيقكلا يف هلكس , هل افيرعت عسقيو هيلو

 اادفصو نكي م ا ناو حاضي الو ىنشكلل فصولا نوفك

 *« رعش * رج نب سوا لوق هيل دنسملل
 نطلا فكي .نطو ىقذلا ىعللال

 اهمهس دقو ىأر داق ناك

 وهو ةدعب ىصولاو+,دقوتملا ىكذلا ةانعم. ىعلالو

 ىبشكي اهم , رهرخا ىلا سظلا كلب نظي ىذلا هلوق

 هنال هيلا رددسمب ىعملال ىاوه سيل قلل ةههضوي و ةأيعم

 وهو هلبق ىذبلا كسيبلا يتتناويبخ منا نلغ عوفرم

 ًْ * رعش هل ملوق

 1 اعمج ىقتلاوربلاو ةدجتنلاو ةحامسلا عمج يذلا نا

 لسفريدقتبو ا ٠ '.و مسدل ؛ ةفص هنأ ىلع مبوصنم وأ

 ىنعم نع لثس هنذا ئئ همصالا ن ع يكذو , ٠١ ىنعا

 ٠ 8أ , هيلع دزب ملو ةركذ ا ثيبلا دشتناف .عملالل



 اكل

 نع ةديعب ةاوهجم ةروكنم ارا أ اندرا ةيحرطا وا

 رعش «» رعاشلا لوق ليلقتللو ٠ نارمتلا

 ظ م مىرلا درطت ليت ل

 ايدحاورقفلا درطت' دوعت ا

 ند رسسي ىشو كناسرفو كاويخ نم ليل 6 4
 نا امك هنا اضيا ملماو". 5أ . ككياطعو كدومت ناشي
 23 ميظعتلا ديفي ةيضعبلا ىنعم يف قىةلارن 0

 مهضعت عفرو ٠ نآرقلا لوق يناَمك ضعبلا ظفل رم

 نم ماهبالا !ذه ىفق علا ,تاجرد ضعب قون

 ل زايفعلا داق ادك ينخيأل اق ةردق ءالءاو ةلضق ميخش
٠ 

 8 " 1ك 3 ا ريق < انضيأ هس داصقب دقو
 - ١ ه-

 ضب رمآلا اذه ىفعط و ل ليلقتعلاو «ه ©. 2س ,الا 00

 ىبتنا ٠ دي

 انلا 0
 : لكضفو بلا دنسلا عابنا يف

 دحام هيلا دتسملا قاما اذه عابتالاب دا ازيا ْنأ ملعا

 ا ةامعلاو ء لْضفت نأ لصفلابو معا عباوت

 « كلذ ررقث ذاف ٠ لصف

 را



 “م
 أ ١ فييرعتلا نعل عنالا ود اذهو حودملا نيد

 لاوحالل .هيملا ددسملا ريغ ريكنت مالكلا يف يجي هنا ملعاو
 وق وهن مهيعودلل وا دارفألل روريغريكشا نمف ٠ ةروكذلا

 :دارفأ نم درف لكي يأ , ءاف نم ةياد لك قل 1ث . هللأو٠ "لا ل قلا

 ,أ ملي ةصتخذا ميا ةفطن نفو ةنيعم ةفظن نم يباودلا

 1 ةابملا عاوفا ص -عوذ نص اذ ذلا عاونا 58 عون فق

 ص عوسلا فككلذي ضلال ىذلا سةنقطألا عود وجو

 ,يف ىهو ماوكم ءأم ومس رهلوق ىف ءآم ةظفاف ٠ بأو دلا

 !ايفدانف ودكم : ميظعتملل رةريغ ريك نمو ٠ رهيلا قفا

 نيقكلاو .٠ ةصيظع -برحب ىلا . هلوسرو هللا نم بركب
 1 * سد 2 ا حب :
 امم نظلا ذأ افيعض أريقح ع يا , انطالا نظن 5 0

 ةيعودلا انه ردو قلط» لوعفم انظف ٠ بفعضلاو ةدشملا لبق

 اكعوقو رض ةسمع بلل ةثوك فا رابع أذهتو ١ كبك اكلت 39

 طناف دييكوتلل ناك اذا ام. قالخب افرقم ءاتستسال دعب
 آلا ةةلرض و 0ع الف, , عرفلا ايت لعد دعو قو 0 ند

 لتتم 7 ةةيرض ردصصم ن ال نيكوتلل ايه ايون رض نذل ايرض

 | رآ ةيدجتا دم ةسمأو دلو كيد ثلاك يوضلاربغ

 لقريغ ريكس نمو ٠ ريق ديد لمعت اد نيكي

 'نارقلا لوق ١ نيبعتلا 3 ةراك.دلل هلأ دنسلا ريق ىا
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 : م نم انل؛ناكولوسعن ليلقتلل الرا لاسجتا لبالا
 مث لا نيس قرف لآ نأ ملعأو ٠ 10 ليلق نيش : لإ 05

 مهقيطلا ملعو ناشلا عافترإ بسحب ميظعتلا نارب م( مآل

 ىف امك اريدقت , وأ اقيقتحت ريداقملاو ت تاكل 0 ريبكللا
 0 !! اذكر 5 .تانويشبملاو تن ايوررلاو تادودع

 اع ه ميظعتلل ريكستلا ا دقو ٠ هيك . ليلقلا

 ريتنان ارقد 5-5 0 تسرك نقف كوب ذكت نا

 هأرقو ٠ ٠ ةريثك لسر ىا رين ريثكستلا ىلا رظان .كوول وق مال
 ريقتستلل | ن 6 دقو: ميظعتلا ىلا رظان . 0 01

 دقو ا دقربكوبلاو ها ٠ 1 . 00 ش

 هيلا ددسلا ركني دوو تدر كا . لياقتلا» ريع ]|| ٠0 ناقش

 3 و ةقيقح فني رعتلا تابج 0 -ةيروكلا مايزبلا مركب

 لودحح . عدابم فيرعتلا نع عميوص ميلا وأ الداج

 ... لا

8 2-0 

 ناي هيما ل ْ ظ
 لقي مل هناف , فيسلا دّنهِلاو ترج ياست ةلوقف

 ىلا 0-1 يوسلا ةمدسن مدر صنلا نع ارارةكحا فير هتلاب ؛ ةطمع
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 اودق, ود يف بفصولا# سدا ىلا ,هب دصضقلا نأ ملع

 اش نأ ىججت# ام ىلع هيحانجت, ريطي رياط الو ., نارقلا

 ”دارقالل رديلا دنسملا ركبي دق ايناث لوقت , ها .ىلاعت كلا
 أوم ردرف ىلأ دبصقلا ةركن لدبلا ةدسملاب قوي دقن :ىا

 وينعم ةدارال ركجنو م نسا ١١ ميلع قدصي

 ١٠١ ىبعسي ةنيدملا ىصقا نم ”لجر ءاجو ومن ٠ ةدحولا

 ,قدصي امم ,عوف ىلا دصقلل ىا ةيعونلل واي.دصحاو لجر
 فراصبا ىلصو ٠ نارقسلا لوق وسكت ., سبجلا مسا هيلع
 فو ٠ ئيداعتلا ءاطغ وبضو ةيطغالا نم, عون يا ٠ ةواشف
 8 1 ميظعتلل وا ةويظع ةراثغ ىأ ميظعتلل هنأ“ جاتتفملا

 هطاطعتا وا هناش عافترا ى غلب هيلا دنسلا ىنغا ٍِ ا
  «رعش 1 نبأ لوقك ىفرعي نا ن 0

 هنيشي رمأ لك ىف بجاح هَل

 اح فعلا بلاط. نء هل سلو“
 ةاميعس يا ةكيشيولا نظع عام ىا بجاح ول هلوقف

3 

 أ ببجاح رسخالا ىف 4 هلوبقو 9 :قرتغلاو

 ناسسدالا نابل نع م سيسل سعت ريفقج عبام

 ريبثكتلل وأ وأ ٠ أ د , ميطعلابب فص 3 رديقخ 5

 ةريثك 1 د الا كو اد ل ال م جل



 1 ا

 ,امجريف وأ هيلا فاضملل وأ فاضملل اما ةناهأ ةفاسأل

 ,ديز براض زفت ىاثلاو ” رساع ماهلا دلو محن : ل

 ةمداشيو دير ساجب ماه جلا ذل 1 كس قلاع م

 قم لها قاثا ركتن ,  رذغتم ليضقت نع اهيل 1
 مدل 0 اذك اولعف دلبلا ابلا لها وهن رسعتت وا / .اذكوإ

 وت نضعب ىلع شعبلا ميدقتك .عئام ليصفتلا نع ع

 وكن مهتناقأو مههذب ا : نورضاح دليلا ءآمل

 يا بطاخملا وا عماسلا ةمادكو . اذك اولعف دلبلا ءامل
 رقاصالا نمستنل وا قوسلا لدارضحاو مت ٠ مهرج
 كك ٌةيددص وك امدوكت وا لالا أ أ ماركا ىلع را

 وكت اهني وأ ازهتسا اهنمضتل وا ٠ بالام كودع.

 يطا انام 1 نونجمل مكيلا لسرا ىذلا ا
 :نءاسكاب كلمت ربغ نم ةهند دله ىداد الأف لي

 ددتسملا راضخالا قيرطال هنالوا ٠ ءاقركا بكوك وحب
 ةدافال وأ .بابلاب هديز مالغو مل فاسأل الا ىوس 1
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 ىمازخ 0 كلدت م ٠ اهيمعتو ةيسنج 3 امنه

 9 ىمازنكا سنج ىلو ىتعمب م ميل نم جيذنلا ضر

 :ةرورتلاو“ ةشجما حل مام دلال 9 1 كن
 درفلا نود نسجلا صاوخ نم ىه تقاضا فيضا اذ



 -م

 ةقارغتسالل فرح هيلع لخادلا درفملا و هنالو , ىظفللا

 فصو عما آذهلو » دارضالا عو 0 هرفي لك ع ينعمل

 5 يف شدخال هأكبح ى .رأو روهصمكا دنع عمجكا :تعبب

 لامسا بيرث مهلوق اماو .٠ ضيبلا مهردلاورفصلا رانيدلا
 رسيتولخو لمس اهلك عطق نم فلوم بوثلا نلف

 اق امك هنيعب وه هنال هازجالا .عومجم دوب فلوملا

 ْ 0 نازاتفتلا

 تفاضاب هيلا 1-0 كتفيزعت ىا ةفاضالاب 0

 لا قيرطرصخا ةفاضالل نأل فرانعملا نم ىش ىلا
 ييسمالغ ناف ىئنمالغ ءآج وكن عمابسلا نهذ ين .ةراضحا

 .١ .مضنن ةفاضالا يا أمهتال و 0 ىللىذلا مالغلا نيرا

 7 سدوبم وأ نوانضملا ىا ديلا ناضملا ن دانشل ًاهظعت

 .كل اهطعت , 0 يدع للا ناسا ملت قيناابع

 ٠ بكر ةفيلخما دبع فاما ميظعن ىفو ٠ ًادبع كل ن

 1 ياضلا ريغ ميظعت ف . ةفيلخعا ديف هناي ديعلل 0

 امل اينو ٠ ىددع ناطاسلا دبع .٠ ناضااو ريلا

 ' 57 _ هيلا افاضم ناك ناو وهو ةدنع ناطلسلا ,دبع ناب

 الس هيلا دنس هيلا | فسا ام ريغو هيا دهولارب



 4 ا
 وهل قارغتسمالل يفاي ا أ لوصوملاو -ةريغ وأ فرخ

 1 ال' نّيمياقلا برتضاو ,اديز الك كنوناي نيذلا 1

 قرب ناك اوس دزفملا قازغتسا نا انلاق ملغاو ١-
 عوهجملاو ىنملا قارغسسا نام لمشا _لرغوا فيرعت

 ىنقملا قار غعتساو“, دازفالا' نم دنحاو لك لوا هن

 ليلادب ةعامج لك لون عمجا قارغتشاو نينثا لك لراثن

 ٠ نالجراو مدع انهيِف ناك !ذارادلا يف لاجرال ةدبس

 ٠ ناجروأل جر اهيف ناك أذا ا هناف ,ىلجر ال نو

 , الف ماللاب قا يف.اماو. لست ةيفتملا ةركشلا "ى اذن
 نم قنحاو لك لوا قاوغتشالا ل:

 م لذي رقعلا | نوصل 7 2 ريكا ةزكذ | ام ى لع دارك

 قازقتسالا نيب قاقنال هنا"اعبار ماغاو « 8[ ٠ ع
 ةانعم ةكحو لع ّلَذَد مسالك دارف ذآ ناك نا نأو 0 دارق“

 , ددعتلا قانث ةذهرلاو انكم د م لحن - ظ

 قارغتسالا يلع لادا فرخا نالوه ام.تيب قانتلا مدع مدع

 ذرفللا مسالا ىلع لخدي امنا فيرعتلا 0 31

 هنأ امك ةدحاولا ينعم نع ةلالدلا نع درجت ةنوك لاع»

 لاو عيبا ايناو ددعتلا نلع ةلالدلا' نع درج
 ساشتلا ىلع ةانذ امل لاوطلا لا 7 تع
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 مهضعب نيمث يف ءافخ الو, لجر لكو نامت لكك . ةركنلا

 0 غلالد 7 هلا علا تا كسلا ا ناجل ٠ 1 رم ل مل يف نه تعيخ نم ةيهاملا ىلا ةراشالك

 1 رولا ىعجرلاو: رك ذو خر وكت ةيلكلاو ةمضعبلا 8

 افيو ههعخ زاسعات ةيعاملا لآ ةرا اشالا هس كصق نأو

 لاق ملعاو 0 3 دبغلا فيرعت نعيم 2

 و كوالا يقرعم نم عالصح ٠ ٠ نابرص قارختسالل نا

 الع وكنت ٌةخلل 2 ايس: د ظفللا زال مرض دوف ف لك دارد :

 هَ 'ئناقلاو دا سطس بسنق 5 اع : داهفلاو نريلا

 درا مهاقتم برست ””طظفؤللا ةلواثت امم درف ع دارب نأ

 قارطاو 1 رقدلب 0 يا ةفاصصلا ربمالل عج ار حو

 فاضلاق“و انندلا 2 اجلا افرع م رغما 00 007

 زان | بخذم قلع ىنبم لانثملا اذه لبق غباضلا عج
 اعافلا مسأ قف م دالاف:إلا او فيرعتلل و رمق ١ ماللا نق

 مكن 00 كك اهنا ل _ةريغ نود ليدل ىضاعمب

 ذه اولاق مهنال : لها او ملاغلاو رفاكلاو نينا

 5 0 ين ميبق دد الو مسالا ةَروَص ف 2 1 املأ

 ناك نأ ومس قارغتسالا قلطم ميعدأو دار !ف مك 1



 كو :

 ةركنلا ةلماعم لماعي دق ةركنلاك ىدعلا نرد انايقحلا ١
 : رعاشلا لوقك .. ةاوجعب فصوي
 ..ىنبسي | يللا ىلع رما دقا

 . ه1 ١ ينازاعفعلا هلأق امكملل ةفص ينبسي ةليجف |
 : 5 ةقرقكأ ىل ااه راشبملا ماللاب 0 ديفي 31

 نكل ةقيقكا ىلا ماللاب ريشا , رسخ ىفل ناسنالا ناوب

 ٍفيح نم الو يه ىه ثدسيح نم ةيهاملا اهب دصقب ||

 1 خيم نمضى لب دارفالا ضعب نمض يف هدف

 ين ىتثتسملا لوخد ةحص :طرش يذلا ءايشتسالا هج
 بيرعا ىلا ماللاف , نر تك هذ نع تكس وأ ةنم كم

 ملعاو ٠ ةأ .٠ تقيقحلا مال ىه قارخ: سلال و 3 ني

 لح 0 مالا 00 مسا ناد
 ىلا رظن ويغ نم ةقيفكلا نسفن لف قلطي نإ انآ مهرج
 نينجلا فيرعت و هو دارفالا نم هيلع ةقيقكلا تقدص
 دوب لمح ىلع ىلظا ىل ماو : ةماساك سنجا مَ هل
 ملع هلثمو ىجراخكا دهعلا وهو ةعاج وأ نبنثاو | ادحاو اب

 دج ةنيقب ردأ) م ايصح ىلع, ىلطي نا اماو. مديزك صخ#
 ئئاطي نا ماو .لجرو ناسناك ةركتلا هلثمو ىنهذلا دمج

 ىلا فاصض» لك ظفل هلثءو قارغتسال وهو دارفالا لك
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 عن قرفلاك ةركنلا نيبو منيب قرغلاو ٠ ةانركذ ام

 تيقل وم سنا مبا .نيضو درف ين لمعتسلا سا
 "3 ا ادمان 0 0 يلع ماا ةفاسإ

 .هلشجا داحأ نب دحاول عوضوم ق4 ةركسنلا وهو سنا

 ماساو ٠ معضو لصا :ىلع قالطا دخاولا ىلع ٌةقالطاف
 اهتقدطا أذاو ىجذلا يف هةر ةقيقعال ةعوضوم

 8 يق ْ يلع اهقالطا نم رم مزلو 3 ةقيقحأ نيضيجرأ اهناف دحأو 1

 كلذ | ديفا ر ملأ ]ذكف., اني ددعتلا دوجولا زابتغام

 ا ان لخدا وهو ةقبقكأ ةأمج نم نضع م دينا

 11 ةقيقحأ نيش رمد دارملا ناف قوبسلا نلخذاو تي 0

 ماعك زف 0 لومسلا# ةنيرقلا نم 8 داغةةسم ةيضعبلاو

 ىلارظنلاب ١ 2 ملاو دلو 'نمدللا نق درجه اف .ةن درقلاب ن صوص“

 ا اذهىلا 06 اقاوم امهسفنا ار ظنلانو ٠ أوس ةدير لأ

 ا 0 لل نعملا 3 0 ا[بحاص

 دك هب 00 8 5 3 3 1 0 روع ولو

 | ادرزسا نيل 2 ٍةيظفللا ماكحالا لهو 4 , ريثما 110

 ىتح اني 0 نزكو ٠ ةقر عم رهو م 31 ىلا

 بفرتلا ف ىأ ١ فوغملا اذ. 50 ٠ .اوفلكت ام الكي



 0 0 ظ
 ىصاشقلا مكح وعن ٌةيابكوأ ارض ءدركذ مدقتل كل

 عم كثيييدحكأ ىف ىضاقلار كذا !مدقت د عيا د :
1 

 هب بااخملا ملعل هركذ نع ىدهتسي دقو. ٠ يطاخأل
 زيها الا دليلا 0 ني مل اذا ء ريما جيغد و .. نورقلا

 ىدسملا 0 سفن 0 ةراشالل وأ 3 ها : د

 لكيلا كلوقك , دار نم هيلع قدض 1 رابعا ريغ نا

 ودعت - يلاولل كم انتا اما ٠ ةارملا نم 34

 0 : 3 ٌ 0 فيرعتلا مالا
 5 ٍِف رطل كى هع رابتعاب دارفالا نم دحاول ةقفحأ مد

 الب .نرعملا قءاطي ىذعا ةقيقتكا دحاولا كلذ ةقبال

 0 نهذلا ادعت ةقيودلل] عوضو# وه ىذلا ةققك ا

 يرجو ذل ىف ان هثوكدو ايدعاو ةقيقكلا م دوجو» در.

 ىلكلا قلطي امك اهايا 5 اطم ةقيقملا كلذ ا

 ءابن ندع كللذو هنايثزج نم - وجم لل لل ا

 كيج نم ةاقيقحا نفت ىلا صقل سا نا لع
 ا هدوجو ثيح نمال دوجولا ثيح نم لت + ئه 1

 قوسلا ل خدا كلوقك ٠ اهسمب لب دارفالا عيمج نو با
 ىكعةلاد ةرقلختا كلوق نافذ عز راخكا ىف دهعال 2-00
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 ل ىل ٠ ران ضو ات هيلاواشملا بريقعت ددعت ةيمنلل

 دج هنأ 0 رهيلا راشملا ([) برقع ىلع قاضوالا داربا

 :اسصؤوالا تكللت لج نم ىا“ابلجا نم ةدعب 0 اهب
 .بيفلاب نونموي نيذلاو خت . .هيلاراشملا دعب كرولا دك ىف

 رم ئده نع فكنلوأ , رلوق 0 0

 نيذلا وهو هيلا راشملاببقع ٠ نولجافملا م 8ك جاوأو مهب 2

 ا تيغلاب ناميالا ن 1 ةددسس د اضراب نوخدود

 مصاب دز نأ هيلا ديثيسملا فرغ م كلذزيغو ةولصلا

 .ةظفل دعب درب امد :اقحا مهبل لا راشلا نأ ىلع ابين ةراشب ا

 نم جالفلاو زوسلاو 00 ىدهلا ى 6 مهاوك وقو كيلوا

 مالي انفال ا 3 ؟ذملا فن ىفاصوالاب مهفاضتا 16

 ماللاب رهسلا تعملا فد رعت قاف رجلا مال ىو

 ةدوسعم ةقيقحلا نم ةمد ىلا ئا (5) دوهعم ىلا ةراشالل

 أو م ', ةعامجاوأ سناوا نك ادنحأز تاطاخملاو ملكتملا نيب

 ةيقع ىلع ذا عاج ادآ نلف هبقع لاق ةيشاح 01
 ِ يدعي مث

 0 اذ ف ىششنلاب ةالبقع لاقيف ىف ذاغلا لوعفملا 585 -

 53 0 رى ةنقع نم ئيشبلا

 00 , ايفل هنكردا اذا انإلف: ئدبه لاق ةشاح (1)
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 ظ_ع) هب تصقن نينو او 5 نارفلا.. فايسكلاب دار.مأو

 لاق 0 75 اس عسسل رضاح ل هقنكار ملأ

 لعق ا 00 لاسقي انفك دعيلاب 5 ريقحتل وأ 21

 م رع هس ا نم م مدح 0 0 ذك

5 

 ةل نأ ءلعاو »ْ 5 1 دعي ملزم. اح 1

 دعم عم وأ ناك انكي 2برياغ لك يارا 0 اشالل ويلا مص كم 0

 لاقف لجر ئداج وص هيلا راش ا : ل 000 اوبع 1

 .برضلا كلذ ىنلاهف بيز ىهدرضو , ليجربلا 3

 - عيررضلاو , نايعالل نم لجرلاق ,بسياغ ةذعب وكلا نال
 عيرضلاوب تا يا نبيع مسأ لجرلا ى عار( يقامملا ص

 ردي م اريثكو» 2 راكم ءاهسأ كر ااملف»ى دعم ”/ عبس

 سكايب ى 000 ياما ك0 كلذ ظفلد دلدعال يح أ تح آل

 9 0 ا !ذفه 0 3 1 1 اذه 0 تيا

 كىردج نك سها نأك ” نأو ويف بسدرق َن ءروكذللا أذ

 ئ تاسطملا ريكذف دقو .٠ أ ٠ رضاح» 51 تمدرت 000 5و 5

 ميدظلع مد كالذو للاب وعن ديعبلا ظفليا مدقتلار ةظاح أ

 سطئاكف 0 كثكردم ريغ ويقل ال رال ككلاذروا+ 0 نلعفال

 اع الاد ىلا وا ىا هيننلاو ا 0 5 , ليحتل



 ش٠ 1

 مة ل يس اهنا انآ ١ ا ردع سوس“ 1

 : يللا ةراش 7*1 ليزبلو دهاشإاك .ةريسيصتل وهف 040 و

 ش: 0 عضاسلا ةواسبغد ضير ءنلل وأ 5 3 ٠ يس ةلونم

 1« رعش  قازرغ ١) لوقك سوسعملا ريغ كرديال مناك

 ميلثمب (|) ىتنعف ىئابا ثكبلوا
 أ 0 1 ا م
 3 5| : خا أردرجأب ا. عيح اذأ

 ميغ سسينسلا مننا

 ا! برقلا يف هيلاادتابلا لاب ان 'ةلاح رامبل وا

 ارا دبر ةلادرا كلووأ اذه قللوقك طئرفاوا دعبلا

 امهونيفرطلا ققحت دعب ققحتب اهنا هنال طسوتلا ركذ رخآ
 هدييشسلملا ميت للا

 ب اذه لاهوت برقلاف : .ةريغصتل و قل .دعبلاو 3

 ءاوسأ 0 برتللوه !« 5 ىأ' ف لأ ملوقف كلر رشم

 او برقلاب ايت ا ٠ 2 9 يو اذبك ةر اها

 ” بورت كا ردق كصق م .. مكسيلا ركذي مولا ةدحأ

 3 9 3 01 3 ةمبقلا ةذهاودعا ءةروض-حو ,هلوصدخح

 ١ عنف بسدو ِِ تايكلا كلذ 6- دعبلاو رهويظعتل و |

 3 7 00 دعب 00 ملجم ا هناجر 3 دعبل ال 0
03 
0 
7 7 

 رباك د ا 1 لعف ا هلو هاا ((0)

 ظ 11! 1 وا , زدلتما نم يقروسبتاو دقاق نارقلا لوقك ريجعتلا
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 لأ 12

 ؟لاوما بنهتو 2 دالوأ نبش قذلا وا كنناها 3ك 5

 ردكذلا هيلع زن يذلا اهنا ايوجت مليتللا 3 دقو 37 ٠

 ىذلا كل وابل رمت": ,ةفصض ىلع .ةلادللو ٠ نودع كذا

 نفك نسحأ ىذلا وت عييت ا فكاملا قدس

 داكتال نابلا اذه فياطلو ٠.5١ . هيلا تاساد

 منير 1 ةراشألاو 'اهناوبد 3 فأز انفيلا هلاق اد طبع

 ا 57 مهو لآ أ ةراشالا مسي راكد أردان _ طيلا ديفل

 , ضارغالا نم ,ضرغل امهعورفو هذهو اذبك ةراشالا 5
 لمكا .» هزيمتل اما وهف خرملا وأ هل بجوللا ضرغلا اما

 رع لف هيلا ّر ايهالاو يىسكا رمكاردال يأ 11

 لوقك : طقف لقعلاب 05 اردأ 8 . لاكا وهو ىلقعلا مكارد

 ا يورلا نب
 رويساعم يف ادرف رفصلاو 0 أنه

 تلو لاضلا نيب نابيش لالا نت ١

 0 لانسامجانوا منللا: نلف ةيررصتت الاذرط لوقف

 ميدابلاب نوميقي ىنعي ,:ةيدابلاب ناثرجش امه ملسلاو

 ىهو تيذابلا ىالخ رضخلاف .رضمحلا ىف زغعلا دقف نال

 اب راشي نأ ةراشألا ءامسأ لصأ ع نا ملعأو 0 ةوربلا

 امهم ريشا نأف ٠ ديعب وأ بدرق سوسح# . ,دهاشم لأ
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 رغقي دقو تل“ ا وهون لليعش/راشنل ميظعتوا ن 57
 5 نأ لأ ناسش واربنكا ناشل ةداهالا نلف هعدر

 - :لرالاف 5 سرت ن .رابش وازننكا - ١ريقحلا ىل |
 نأ 0000

 م قانا ٠ هدف 2 دق هقفلا ةفوعم ٠ نس مل ىذلا

 ة«ثرذ لععح ةقز 0 ل 0 7 ا نك ؟طنشنلا 0 ندفلا نأ

 رخشن رامز ”اهراث افق ةلعج ىاربخلا قيقمت ىلا
 , 1 ةرجاهم اني كبرض نوتلا ن 8

 | .لؤغ -5 تنلاغ ديما ةفوكتا

 نا ىلا اننا هيلا ةرجابملاو ةفوكب للا فويس قيران
 ةدوملا عاطقتاو رسما لاوز نع بن أهم ربخا 0 د رط

 ا يلع ناهرب 01 ىنامح ةررقبو يحل لاوز قى 2 هدأ 6
 1 دنيش قرير اطل (3/ ورب قيقع فى عم أذهو
 ' ريشا ءان هنجو لا ١ كايا نيو ريخكأ قيفغ 0
 5 1 افلا لذي ىذلا 0 ١ قازرفلا وق 0 نانف

 ءآنسلا ردلا عفر يف سيل ذا .ربخعا قيقجت ردم 2000
 95 ةدئاؤشلل تدب 2 نوبقب 0

 > ل

 ةديدز ا
 دقو. دا ا حبل 3

 | أ , رم انك اطنخنا ىلع نويطعلا 4 ةدعبراف لعجب
 وأ ميظعتلا ىلع كما لوضوملا# رصقب دق منا ملطعا و

 1 افذلا كءاج اهلوقك ٠ قلد ودف را: نيل واريقعتل ا



 فذ

 ننذلا ن 4 لوك و ىف :نيرغباه مثهج نولخديس ىتد

 ندر 5 دايلعا ىببملا ربخا 3 ل م

 ندر محلا 0 0 ا اذإ هيا

 ذة ةهناقإ نيذلا .هل وق قحو لوضوملاركذ ضوع نيروكذ:

 دجو لبا ءاميالا ن نأ مث . روكذالا امبالا زيف دجوي

 ٠ ضعبلا مهو .ٌه اوف الوم ةيلأ فدسملا 1 ا ربا ل 1

 ناشل ميظعتلاب ضيرعتلا هلأ ةلينسو نع -عأ را م ١

 ةزعش قدنزرفلا لد كا 0 ٠ مريخ ناشل و أربغ

 : اننبلا و ا ءآنسلا لوو ىذلاب ْ

 ١ هطأو زعا ةمداعد ايت ظ

 ربخ - ل ءاميأ >اييسلا قرا ندلإ نا نو

 0 ندم تاييبع ءانيلاو ةعفرلا سذج نهرا هيلع ى

 رد "٠ نسفيرتلا او | هلأ نأ ليف اذأ اه العب ٠ نقر

 ءاب ميظعتب نيو 0 يق اال ١ ضوعاكلا

 50 عيبا 2 عامي ىلا اولا عفر 5 ل ةةركحل هن

 ندذلاو نخل رالوسيغ ن اش ل ىفتلاو ٠ 1 مظع

 قو 9 هآميأ ,ديقف ٠ :ندرشانكا مه ارماك يل اوذك ا

 ةءسيخأ ينو دودج 5 زر ههلصاو لوصوملا 'ىقعاينبلا ربك
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 !ااايوهتبلاو ميظعتلا ىلا ميكشسلل وا ٠ ها ,ىفازاهفملا
 "ا ذه يف ناف ةلوصوم 0 ٠ مييشغ اه, ميلا نم مهيشخغف وت
 ةيسطاغلا هينت مسلك اا ويطيل أف ميجتتلا نم ماهيالك

 9 تقذيسق نم بيسطلا  ىبا ةديسع لوثك اطيغلا ىل

 10 : 4 ١ رعش + دهب اهب

 1 70 5 3 ا ق8 مور هلودقف

 ئفغبف م كدارداب .اوياضت وأ اوضحلب

 ىللوبق يف يلام نطلا اذه يف مهاطخ ىلع هيبنتلا
 نيذلا نانا رقلا لوقأ هنفو ريل ىفشي ىنالفلا عوقلأ ن 31

 ةمكلاشفا اذ دانمع 4-1 وأ ٠ مكلاشنإ د دايع, هللا نود ن نم نم نوعدت

 أ نقار 52 ءآنر هجو 55 ةراشألا نع ةانفن اللا | ةأ

 للعو ككلفغ ذجو كك لمعلا اذد ::نليغ لوقت مقوم ط

 ةلصلاو لووملا» ىفاث ودعا, نوتيقيزطو ةزربط وا ردتهج

 قيرط قاو جو ا نم يلع ر تكا ءآنب نا ىلا .ةراديإلل

 املضاحو « كلك >ويغو منا حدشلاو براقعلاو ب اؤثلا ن

 ايناخلا نم نطافلا هنياردجو ند .ةمتافلاب ل 3

 6 و قوربكتس نيذدا ناو عيدببلا ملع فى. وييشوتك

1 

 !أذد هلوف



 ةن

 ضرغلا رد رم أ رسرقملا ةدابزل وأ مسالاب ”ىيوصالا

 ود ين /! مثدوارو 0 نارقلا لوق وت 0 , مالكا. ل قوما

 ند فاسو هيلز تدوار يا «٠ ةمسقل نع ينمع 0

 دار ند اا ةدوارملا 08 رططسفد نع 0 بتوع

 كتلعفو هشقنا نعد يا ناكف 0 بمهذو 3 كور

 نأ كيري ال ففعل ١ ىشنلا ندع ميجا ضد عداخلا لعبا

 كا ةذخابو.ه ةياغي نأ ةيلع لامع راق دب نم جرح

 ضرغلاف .: أ اهايأ رهتعقاول لدجتلا نق ةرابق :ةدوارد 1

 روكذنلاو , رمليذ ةراببطو: بسوي ةهازف .مالكلا جل. قوسنلا

 اهتيس ىف ناك اذا منال انغبلز ىا زيزعلا .ةازما نم ةيلعلذا
 ةءافن 3 امل داقنا دلو لعفي مل و ااهنع لأ ارملا ليفاارم نكمتو

 20 ردر هدد ةدا فك( ل ٠ ءافيجفلا نعت فازت ف

 طرف نه هنفاامل د ةارملل ريرقت ةدايؤ' أها يف هلو 5

 ناكمال هلا 00 ربرغقت لد كلي 2 مفلالاو طالدخ الا

 ررقسي الف زيزعلا ةارماو ايلز يف كارتشالاو ماهبالا عوقو
 اين ل اهننس فوه ىتلا ف 30 نيعتن هلق رينا هيتسملا

 روكذملا ىلرقلا قوق _نا: روهشللاو . ةصتشم هيي ةدهأو
06 5 7 3 5 0 0 7 

 لاثم هنا حاتفملا قوم موهفلاو , ظقف ريرقعلا ةدايزا لاف

 ةيلايبق انقلاب مسالاسب 7 هرمضتلا ناجتتسإلو اهل



 ظ ْ عع
 ظ 7 ؛ .ةماقلا ل لوط م 0 لاب ل ا :

 دن يدا م ها هل فز القوى

 ا علا ل أ وأ ع أ ماهيالاو 1 ةأ ةماعلا 3

 وعش « رعاشلا ل 1 1ك

 0-5 نآق عاقلا ت ايتطان

 ا 0 مان كنف ياليل

 ١" 2 1 دابا لأ و هد فكربتلل وأ

 وم تعلذر ريثو عماسلا ىلع لووسفلاو راطعلاو 0

 ريطعلا تدط» لو انتل 2 , مالعال 3 را انما ساب

 ردثكاب نوكب لوافتلاو ىلا 5 مئافتلا ريطعلاف
 فيرعت "نو يلو شوللاب املاك ديحأ لاقلاب قا

 اهلا هلع مدعلاامأ دج ةدارياب ديلا دنسملا
 3 ىذلا نال زك“ ةلغلا ام ا زيوريخ أَو تالا

 وينال م رعت ملو“ ملاع لسحر سما انعم

 معلصلا ريغب ملع ةريغ هعفو ملكتملل وأ ملكتملل نوكي ل ال

 لفل در وأ مهنرغا ذل قردلا دلت ىف نداثلا وع

 15 وتسأل رأ , الآ , عؤقو ةرذنو مالكلا اذه ةذناف
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 13 6١

 45 1 0 2 للادف ْس 0 هد 5

 بالاك ف ةناكاللرا 1 تاهوتفلاو وزغلاب 00

7 
 رق ندرذعج وقو ٠ ةقادلا تفئارضخو هيكل 6 ٠ اهل نيك 7

7 

 هل 5 لكدا بآل كلذب بقل دعس

 ةيانكلل وأ أ 1 ردع لك 3 لعجو عوطتن ة ل

 بمهل وبا وحن :٠ أعلا ملا ا: منال ملط ع
 عضولا 3 نطحلاذو 0 ع نع لانك 6 ّ

 ةانئعم ند جيلعلا نا ىناغلا نود ٍفاضالا ىنعأ 3

 نس الاقفال زك فقيل .منليو اهلضالمو رانلا من
 رينكا وبا وه لاقي امك :لوالل عصولازابتعام مزاللا ىلا من

 نسوالب نك كررتملا :ىسخاز كاسفلا ريختر رلعلا رب

 اقدر ةيلصالا ىناعللا نكلا ىف فى نؤربتحي مهو ٠ رومالا ©

 ناواشاال راسل اذهب يه امنا ةدانكلا: نانا

 ل ابأةمسأ 0 ءاوس ىمتنيج هذاا هزل صخشلا نإ

 ىلا اويقنم انيك لمت لدزلا اذه تلقاازل فكنا ربع
 نا بها 0 ٠ ىف ةيانكلا: نم 1

 5 هب ىفسملا 6 أ!ىب انه لمعتسي اهنا بلان نأ مل

 لمعتسي .داجتنلا لووط: نا امك. منك ىلا هلله لقشتب



 ل

 , مالا ا تدع 0 هلالك ةلصا كللاف

 د.حال ا ربيعي ردراضحال ا لاعلل 0
 يعج : نع ا ل نين د ا نوبلا دويقشلا

 .جراومك همممدجح مساب رةراضجأ نع اذيف بد زرتجناو ٠ ةأ دع

 م لوا:يا *ادعبا عماسلا نمد يف : ليقو + واح ملاع

 500 نييوانغلا يي 5 هرانصما نع رولا

 / فرد ذه صمت اج ليقو 5: ثعل وعز نم 57

 هد زرتداو ه8 لك مالرتغ ىف 1 عضولا اذ رابتعاب قلطي

 ل ةراشالا مسا او بسيطاخم لاو ماكتملا ريمضب رةراضحا

 ,لطحا ةايعل نكمت رهناف ٠ ةفايضالاو درعلا 0 دلي «(فرعملاو

 مص: ل اهتم عئئش سي ! نكل اهنم هي 4-5 هاهنا

 0 يو دزيقيلا ةذهو : 00 رفيلا رة سود

 2ث نغم .ء رم كلا ساند ادلوق ردو ريشا د ديقلاف ذلاو
 رس
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 ةييربع عا ديا رك زرتحا ل 78 ٠ قبس

 طر تاشس اف ديملا مال مالب كاورعلاو يباغلا رهضإا يف ا

 0 .ةلصلاب ملعلا مد طرت نمد هتاف لوصوملاو ٠ 0 مدقت

 ملا :وعح قلل ةك نفد زعلا قرط مج نال , رف هيقو

 و عييطعتلل وأ ن1 عضولاب ملعلا م دقتن طورشم ةناذ
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 5و 7

 همسي رص اناك ماكل ماقملا ن ل نوتور زم وهو فاو انآ

 مدقتل ةييخلاو | كيسا تدايعو تاطدع

 2 دع هللا مكب قد اوربصأو ون طفل رةرأ

 وبهو. ايظنفل روكذم ىلإ كياءرهوهلوقف .. نييمكاجلا رب

 نيو ر» مجرب اسيا مكل ليق ناووجخ ىنعمو أول

 م 8 يلف ةظفل وهو هيف بيياغلا رع نافا 1 ٠

 000 وه موجز 5 عووجيلا ىنعم 5 هور هلوِق

 0 دو 3 ددأ هللا وه لقو مك ٠ ايكعول 6 ْ

 ا اهفرعا هبال فراعلا ن مرية ىلع رمشلا م

 فاكر ةيدحاو رددت سبر نا باطيخلا ليصا نا ملع

 عم نعمل ليعتست نأ ىلع فراعملا عبضو نال ر :
 دقو ٠ 5 نفك .ةرضاح لام الكا هيجوت »ب باطلا

 نافل معيل هبزاعرخ 0 يعم عب بالما كإ

 0 ذا« ىرت ىلو رم لدبلا كيسي ىلف ينام ل

 وأو رمسوقب يياطاكاو ديرودل 2. 6 دنع ميسور مليك

 50 نييرجلا لاح جا ىلا ذي اس ايطابخم 5 ٠

 يي _ هلع ع ما ان 0 5 يللا نات

 0 7 0 ها رصيعشم جددج 2 مي د خو. ام
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 ينساب كيما ياحب هول

 ا
0 55 

 فقري 0-0 0

 5 ا : ىنامز لل ةراعئثاسم ٠ كل 532 لنا - ريلودق
4 

 يا > ريغو رمايه راجت 0 ماج يف ع حمل .١١ ١ ظابست

 1: [ دبل 3 7 لاقي امك. ةيفياجلا نأز امتعالك
 ركذلا نكي دقو .نالبف نيا . نالفردللا,بييسح انئايسن
 ىف داسهشالاو أ بهعتلا وا ليوبتلل ١ دبل ضرسملا كح يأ
 #1 دل نوكيال :ىدح عماسلا ىلع ليبيستلا وا رةيضق
 10 1 0 راكبا ىل |

 . هريكشتو 6 فيرخت ف
 4 لاسصس عسسل سمس بس بسس

 5 ال ةفرعم نوكي.بن ناوبلا دئسملا ,قح لأ لوسببتد
 اييب ع يوكل ى ال ةدياف مدنا بم نيملاخمللا :دافأل فكللتو

 طلاق ام ىلع نوكي هيلا دديسلا يفيرعتو , ه1 .ريكنتلا ددسملا فو قيرعتلا_ هيلا ددسسملا يف لصالن ال ريكتتلا 0 1 ان مدقؤ. + . ادييفم ميا نركيل اهيلدمإ نوكي نأ
 ميكي ناب قار امضالاب ١ صيخادلا دحام
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 5 ظ

 نضال ده ركل ال مف نح نم ئرحدا هيلا دقننلا ركل

 مالبكلا ف ل فيض الراو 1 أ نفي اذهل

 زارتجحا ا ةرسكذ موق امد لبصالا "ديلا لودعلل وصلا

 ثيح ابيناث , كلذوحنو عماسلا هش راهتخاو لييختن

 ةديرقلا ىلع .دايتعالا يا ليوعتلا بفعض مالكلا يف دس

 قع وأ هعضاو ريغ اهنالن بيعت, اهيلع دامتعالا ناك ِك ظ

 ةدايزل اعلام 5 0 قئاحيبا ع لك سا تلا

 00 ٠٠١ نارقلا لوق هيلعو ريرقتلاو, فاست 0
 كلوا ميظفل شر يا 5 نويجلفملا مم كيلوأو, مار 5

 ام جلا ىلع ان ٍر ادثأ بنا وو قاف ةيدلع

 ناكو 0 مهل ةقياد ى ف: ىدهلاب ةراشالا مهل ل

 مال 5 نوجلفملا م 3 0 اهريركت نع ينغتس

 ٠ .عماسلا ن >2 يف نيكمتلا يازيرقتلاو موا دوو هتان 7

 هيسا نوكل رديلا دنسملا ميظعت يا هييظعت راهظال ببعنا
 ٠ رضاح نمل باجمل ا ىلع لدي ان

 ٠ ا ندد امم ميس نذ كل هتفاهاراهظال 00

 وح روركذيب كربلا اسنااس ..يضاح سللا»يور الاروع
 ومص 5 رحذب ذاذلعالل اسهال لوقلا اذه ليا م

 21 ركود مالكلا طميسلا اسماث , راح هدي



 عم

 ناحملل “لع ال ةلوقف .,. يش ىل الر. نب ناعيا ىا
 و ةيفاقلا ىلع ةظفارحملا ىل الو هساوقو نزولا ىلد
 هه نو رضابكلا نم عماربلا ريغ نع ءافهالاك كلذ هبشأ
 و ىلغ دراولا لامعتسالا عابتاكو . ديز ىا , ءاج
 ([) ةيسز م ىا٠ «مأر ويف نم مايو ١ ملوقك
 مذلا وا جدملا ىلع عفرلا ينامك .هرياظن كرت ىلع وأ
 فدع لب ادقبملا هيف نوركذي نوداكيال مهناذ مجرتلا
 دمحا لهاومه يأ لها: عفرب ديبكا لها دلل ينيك ربعت
 ذك روداش نع ىعن , الجر اوركذب نأ دب منلوقكو
 !ندلا اوركذي ىنا دعبو ٠ يلا ىتف وه يا, اذكو

 مهدنع ةرمتسم ةيقيرط هذهو ٠ آذكو.اذك عبر ٠ لزانملاو
 ,جنو ٠ ديبمكا عفرب ديبكا لل دما كلرق فعلذب نمو
 | حو ٠ وديع عفرب نونموملا ودع سيلبأ نم للاي ذوعأ
 نينا لوقتن . نيكس مقري نيكسملا كمال تررم

 مكمل ةَبلاق لبشم ود مار ريغ نم ةيسر هلوق ةيشاح (1)

 ىمرلا نيبعللال وهو يراصاف معطل مذا ىدر مث مدامز
00 

2 
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 دلع كذقو حقا ليلك | ف ندع مايا 3 ةففلل

 لوقن تكبح قياشلا نالكلا و يف ةدونبخم يدق وف امد

 دج م فعال 86 نع اعهسيعات ف كلقلا عنصأا

 , :باجخلاب تنراوتن ئجح ٠ اًنضيأا هلزدك.قاعلا
 ويف سمعنلا ع هداك رزقا اآماو نسيشلا ”ثرا 0ك 3١

 ديعلاو هلع نضع اذأ: 'لولقي ثيح مدقشملا ملل 37

 نارماظلال 'يأز اندفسلا لاننف / 41 00 4 ا

 :ركحذ ن رك كيلذ ةةوييارمو ىيغلا ع :نارتخالا رك
 أوركذ م ف كردالا - . نع و ارتحل ايما نإ رع 3

 ْئا ذك تن لغافو ماكر اه قلاخز واكو كاشلل“ن مم

 ءآشدال كينج ا د4 دئيهمتلاو .ةطؤتلاا "واجمل

 (ةناطت 0 ناطلسلا' ١ اي :فوؤلالا عي اهوار ندم 5 1

 ةدفانساو رار 26 را هلال“ نع ماقتل .قيضا

 لار اذ 1 ”لازف ُ دابص ! لوثك ةصرف 'تاوقل تا

 رشاعأ ةوذاطصاف لازنغ اذهل لاني ىلا غال ماقلا نا
 ار !ْ كرك 0 وأ كزد مع عطول" تك

 بتال ل ولا



2 

 واي همن سيب ةلالدل طاق إما اب مالكا يوغا
 ايلا لبيختل وا .رالكلا نم انكروم هيل فتن اك
 نع دامتعالا ناف ظفللاو لقعلا نم ن ,ليلذلا الطريق" ىف ا

 وذا دنبعو رهاظبلا كنيح نم طفالا ةلالد يلعركذلا

 هناو' ماهيلا ظقللا راقع فأل عاري لقعلا ةنلال هي نع
 ظ لذا ظفللا له ذتكا دنع ةقيتتلادلا نال ليبخت لاق
 كرنأ فيك 3 لاق : رعش رفاشلا 1 نيارقلاب هيلع

 وهو انا ةظفت ذك هناق لبن اذ يا“ كا كترلق

 ءانفتمالل ):انكبع ازكذ :نوك ليلغانا لقي ملؤ هْبلا دنسلا
 ايناعم ٠ع رك وللا لئوفتللر اهلطالنن ررثلا ةلالَدَد اهنذ

 وأ و الب كرا عماشلا هين ر انخال

 الانا مانقيفتكا ”نيارقلاب حقي لح هييدن 0ك بقخا
 اكس ع قلاخ وع هن اميظعت ةكلناجلا نغ هنوص ماجا

 ايد هر قنوص 06 ادا . قا ٠ كيرالا 4 ٌلحافو

 اةقدشحلا رس قة كلا 5 ل انساخ هلأ ايقنت ةهسشف

 نأ 7 ةدايرقلا ماسبق" ددع رج[ فود هج امتأ يام ١

 5 تسمو لَوتت ناكل ٍفاَكب هاو كتل 1 دارا

 ةةئرقلاب و ا ةددنعلاب , .ةمعتل ل 5 8 ل دوز تذر |



 ءارجأ ةعبرا هيفو هيلا .ددسملا لاوحا

 لول ةزجل
 كه هيلا دسم يواسي ةون
 مم ل ةضراعلا .رومالا نم هيلا .ددسالا لاوجا نا ملغا
 . .« كلذ ررقبت خاف هيلا ٌنيْسمإونا: ثميح

 ةجاكا ديدشلا مظعال نكرلا وه ميلا دنيسملا اكوا لوقبن

 هيلع موكحملا وج هنال ركذلاب قيلخ هنا اذهلو ءدانسالا يف هيلا
 ال ةرايعلا ركذت نإ هقيحأ ددسملا هيلع ىدبي عوبضؤوم وبف

 ةلزنملا يا ةباثملا لهب سيل هناف ديسملا الخ ,ذحت نا

 نكلو ٠ هيلع ىنبي عوضوم, نم ؛ هل ديال مككاو مكح نال
 ملو ىذح# ايلقو, , بابسال هيلا, ددسلا ىذحي دق
 هذا ىتج , علا مظتالل نكرلا وه هنا ىلع اييبنت ىكرتي لقن
 ددييبلا 0 20000 مث دب ضأ هناكف ركذي م ١ اذا

 ميلا دديسلا ةيباثمب نسل ةيثال: فكرتلا د هللا
 ىلع هيلا دنسملا ىذهتف ٠ ه١ , هلصاب نع كرت ةناكف



 ا
 ظ

 را اسيا ملعاو ٠ أ 3 ةدقبتح عيبرلا وهو هيلا 'دنسملاو ظ ام ضرالل: قوبجا ويبو:ندسلاف هلبق.ام نسكع يق عيسرلا
 دوا ناك نآف يربخا داتسالاب :صتخ”ريغ يلقعلا زاجخا
 .هاصسالا يف يرجا لب ربما دابسالا لاوجا باب يف
 ٠ رصقلا حرصلاو . رص نبا ناماهاي وعن ١ ضيا
 يرسم ىلاقر“ مآ ٌبميس ناداهو ٠ رتامعلا لعف ءآزبلا ناف
 نيفرسملا رما اوعيطت الو كراهت مصيلو نلدذيم ديجلو ٠ عاش ب عيمرلا تبنيل كدلوق.اذكو ةبيدنلا ريمالا ين ليببق
 ليليان لا ئيبعلا ازال يف دينا امم كلذ هبشأ امو
 سل كلوق ادق هنع:قكرتلا نأ لعفلا رودنض نرولطملا
 ان عيبرلا هللا ثيبعيل اكل 3 ليوافي ناف راح رهلا
 زابببلا ف .مصو..:كدج كتمنأ دج نإ كادج هج. ءاخ
 رادج ءاملا »تميل 5 نيزمالل نيفرسللا نضاخشالا  عيطتق الو
 01 ا ا 1. كلذ ىلع سفو «رهلا ىف



 "و ا

 هيد دم يادوب... ددس# ٠
 0 كس

 ام ةيققحلا ىلع م ل ليفت مديرقلا تفنا ناذ , 1

 ءافتنال ةرهاظ دقععي مل هليايق نإ ني: ملو. معي ملنما

 رهاطظلل ادتدنم هلياق نوكي نا لاهتجالا ثينيح 8

 ا لقبلاب عم عيجرلا 1 لهاا ,اجكأ .لوق لييبق. نم 5

 رابتعاب ساب ادجللا ماسقأا لامقو:» ينازابشتلا مل

 ديما انهو نديقرل ناب ةعبرأ.. امنيتي زاجمو نيفرظلا ف
 عيشرلا تبنا .ونضت ناتوغل نايقيقحامازديلا دنعملا.
 نقاييشا نزال ىيحا و نانيوغل ان ناراجم اي :ليقيلا

 ادلب يوقلا يي ضرالا الب ماتحب هتلر نايف 5 امزل

 ةققمححا ين ءابحالو تابنلا عاونام اهثراضن. ارم اه

 اذكو ٠ ةكرمكاو سما نسعم نبع عطيتها

 يف هو ميمانلا | 34 دايدزا نازلا بنايشم دارملا

 مترارح نوكحت نامز يف ناويبحلا .نوك نع ةرابع ةقيتكا
 ناسي نافاس و وا ٠ ةلعتشم دس ةيوق يأ ةبوبشم ةيزيرغلا
 تبا وسبح م , راجم ندا تح نولللا دحأ نوكب

 ءقيقح لقبلا ثبنا وهو. دعسلاف :.. نافزلا بابه لقبا
 ضرالا ىيحاو ٠ زاجم نامزلا بابش وهو ميلا دئسملاو
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 3 :ذاكلا لاوق نك هك ناامرد كك كلذك و ناك مف. :دنف

 0: !؛فعلاز زاجملا نا علعي نا نا ٠ كل 7 7 !دحب كتيب

 تفاضالا نيم انفي ةيدابسالا ريغلا تيم ف ىردكك

 | ني خيرات : ايثأ . ىبصعا 0 ةيعاقيالاو

 ا لاو مير 0 ءرابنالاو اعيبم يع لد ب خوبسلا

 الل. امنا 447 دقنسملا ينفرعتلاد "ل ًاءاطم رمالو ا

 ١ 3 , ةبسينلا ١ داييسالاب أو ال ايلا للا ماعمالل

 | نانا. نع ةفراص رنيرق ندا ليلا راسلا دا هنأ ملعاو

 ١ ةفيقملا ةسسوقلا افقفا بدع مهغلا ىلا ندابعملا ن نال ةرهاظ

 5 ةيظفللاف ,ء ةي وزعم امأو ماو ةيظفل 5 ينل كهو :ناجما

 و نإ زور ذاب هايف جري ةيريطلا دليلاو

 وع مالكلا, ٍتفرصف اذلكم دلبلا نروك ل دو هان نيل ةنسرق

 :انيسملا لا اسف ةلاقم اهتيباحح ضيوباعملاو 5 .رهايطلا ةدار ١

 ةلاصتساف .ةداع و ا دق يذسملا عم تملا هلا كتزنلاب

 نفر معلا ظ كيبيع» كلوتك ..ًالتع كلذ

 ليراتا ىلع ةيونعم 0-7 مجاب يي يلا مايق. ةلادكسا

 ..ةداع كلذ تلامتسماو 8 ا ىججلا اهييس ةببحم لا 9

 لحو ريمالاب دنا نم مابق نا, بيع ديبالا مزه و 5



 ل

 ردصملا ظفل ىلع ناك ناؤرعشلا نال ةدِج دج وحب لك
 ليبق نم نوكيف رغشلا قييلاث: يعمي: ال لوعفملا دعب وب
 ناش نم / :ننو اقيزولا ةركذ اه ةتقيقذو م. هيصار ةش شن

 نود بري يذلا ىشلا ظل نيم اوقيسشي نا ترها
 ف أاهيسلستو ًاديكات مب ٌمنوغيي اه مفصو يف قعلابلا
 ٌرعشو ؛ نادال ةيقاقر ليلظ لط لط مهلوق كلذ نيف هيهانإ

 ناكملاو «”مياض ةرانهن و نازل ىلإ ةداتساو: ءافا هرمأ
 رراج ةاملاو . زاهنلا ف 3 مياص صعشلا نال 0/١ راج رهن وم“

 زوم فا ردا هليل مهلوق ناكللو نافولا ريق ةزرهنا
 قيقعلاو «٠ قيقعلا ف لا لان لاس يأ ويعمل لاسودعاو

 ريال رع ببسلا للا داو هني: نبق قي

 ةرهاظ داري الف لئواغلا نم كلذ :لك يفي الو .ةنيد

 ىنب هنا لووات' قاع هناف الثم زيمالك ىلا ءآننلا داتسا يف ام

 لد'لعءف وق ذا ةرهاط لدي امك رسقتبال  ةرمازب ةئودلا

 كيسا لعفلاق“. , عئاصال العاب كين ريمالاف :' ةعانضا

 جرخ ليواسلا مسن" ذاف“بتينإ ا ةشإلإلا ينيسلا 1
 عيدرأأ ثبثا هو ةزكذام دقتملا لهاتمحال وقوتك .راجلا ن

 ين ُملوه امربغ ىلا ناك ناو دانسالل اذه ناف٠ لقبل
 _ةيف لدواث القا ةرهاظ نال ال  نكل' عقاول '
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 22 ترادسالم  ةانعم وأ لعفللو أ لقعلا نم: هيلا

 ردضملاو رعب 50 لعافلا: سالتفر ةةنفلتتهسم ىا

 لادكاو هعم لؤعفيلل ضرعتب لو هي سنا ةناكالو نامزلاو

 لفافلا ىلا هذاتشاف.,-ابيهيلا ديسنال لعشفلا نال انفهوصتو

 نكح ةقيقحوم امهف زر لكن 4 'انينبم ناك اذا هه :لوففملا زا

 ىشيبفلا يف لدعافلا ريغ ىلا ةداتساو ٠ ةلثمالا نم مدقد

 ةسبداملل ردو لؤعفملل' ىبملا يردي, لؤعفلا بف ىلاو:لغافلل

 مسالم ف سنلؤهافهباشيبغلا ككلذ نا لالا ىا

 ظفلف . ةيضار ةشيع مهلوقك ةراجم وه رمب :لوعفلاو:لعافلا
 رفا ىنانف « هدي لودعفملا ىلا :دنساو لعافلل ىنبم ةيصار

 نا: لوعفلل هثوك ليوان .٠ ىلع: هاكاو لع افلل ,هيق دانسالا

 ةشيعلا قا ةيضار .هنركحب تفلموتال ةشيعلا نال .٠ يضرم

 يا :«٠ هنو أ ميلا سعي معقم ليس مناوقكو ” ةييورم
 لفافلا ىلا دينسأو ردمم كوعفجلل جنيف معفم ظفلسف' , هلام

 ش ىذلا وه ليشلا نال لعاشفلا ةدغيصي معفم”ليوات ىل اغهفاف

 | هداتسإو ماوأاو ةناكلم اذا: عانال تيعفا نم القي قا معني

 نش لعاف د مهدذاف عج كنج وع ردصللا لا

 لدا ملفا هوت ل الفجر! فا نالف دج ةليواذو

 “ع نا كبرالو ىزاتقتلا لاق رءاشرعش : :هلوقب هل لكم صيخاملا
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 نبال نيد عوج - 5 0 ديل .ديز ع

 اذ 0 ةقيقح ةنوك نع "انج انين طال ةيملِع اول ذا

 |) ةنيرق ىج# م هيا .عمابسلا ملع لج دق لكلا نوكي

 5 - دا دانسالا نوكي دف ' ةرهاظ .دري. مل ل نع

 1 2 ىئيتنأإ د رهاطلا 2 | يف ملكتللا

 اراجضو ٠ ايمكح ازاجبب ىمسيو يلقعلا زاجملا اينانالوعب
 ىلا هاععم وا لمفلا دانا ره هءايزاعبا هاقايلوا ينايقلو ىف
 لا ايلف وف ٠ ,لوانن هل وه امري ةايعم وا لعفلل سالم

 وهام ريغ ىلا ةاييعم زا لعفلا ديبي نا ىا ناقيلاب قاعتم

 ريغ باج للا لايم نأ لا

 لووس ادن 0 0 نيبطتو 0 ق 0 ا 3

 لواسي يذلا !عضوملا وا .ةقيقكا نمادبيلا عرب قا ديلا

 ' 31 , لع بالذ هد د لم ةنيرق 57 0

 ىا ايضا دارال ىلءيلديسو م ةنيرقلا ةيشاح ([)

 5 د , ةنيرق ميقي. يا ةنيرق ببصتي هلوقف اهمايق



 ش 0

 ورع ترصوخ مود .لرعفللب 2 لودهجلا لا قاع

 لعافلا وان قه ورفع ره ئذلا ند لوغفملل ئ 2 يطل

 | ملكعللا دع انلوقو زحل ةبيورضملاو 1 0

 :نداظلا "ا هان را خقاولا نقاطي مل ناو"ةةداقتعا“ ف

 ْ ”ناقسعالا عققياطيال يي ل لكان معد يدي

 | اكسل دفا ةلاوه اوكا كلا ةانعشاوا لدقلا دانسا ينعلاف
 دسوق بنئاغتراال ناي "قللذو ردلاخ رهاظ لم“ مههفي' 00

 هللا ةثوكا ةونعتفوا ,٠ موا 0 52 زيغاوبأ: --ْب

 ةعاوبتا جلا «حويسوا و و 4 :يوضارالا 43 مياق ةانعم ن

 ْ ةرايتتخ اب هثع ندا ناك أر ([]هرغلَوا هلل اقولخم نآك

 طقينقما !ماسقاف » ركنا ةعاحو نسزدك.الاؤا # بزسك
 م كال «ةعز 10000 رافد ام لع ةيلقعلا

 هللا" ههنا نموملا لوقك فوج دافتعالاو خفاؤلا“ )أ قباطي

 2 يانلماما لارا .طقف داقسعالا قباطي م قاثلاو لقتلا

 عقاولا قبانطي ام تلاثلاو لابلا "عيب نزلا ثنا ؟' يرهدلا
 - 0 سحب هللا 5-5 و 5 لو ود طقف

 نط لأ راش 1 واذل افرام هلوق اناا

 يرد توسل



 تا ةرح

 ظ ظ 1 2 2

 ةقيقح مدع ايئاشناىاايرابخلا ناك ءاوبب ًاقلطم ةانسال
 ملو ٠ صيخلعلا بحاض هلاق امك نقعز اهم سنمو ةيلق

 دادسالا ضعب نال :زايجم انماو ةقيقح اما ذايسالا لق

 وأ الفف,ديسملا:نكي.مل !ذا امك زاجم الو ةقيقحب سيل ةدد
 لدعجو ٠. ناويجح نانسالاو مسج ناويمعأ انلوقك مانع

 نفاضتا نال مالكبلا نود دانسالا“ ئتفص زاجملاو. ةقيقك

 , دانساللرابتعاي زج امناز اجبمأو ةقيقكام ئيان امين مالكل
 نالخديف ظفللا لاوحا نم اههنإل ىقاعللا ملع ف اههدروا

 * كلذ زرق ذاف..5!.:ىازاعفملا هلاق انهك ناعما خلع

 وه اهب ىلإ انعم ا:لعفلا دانا اةيلقعلا ةقيقكتا الرا لوقف
 لعفلا ىنعم ىلا ةانغم وا انلوقف ه رهاظلا يف؛ملكتلا.ددغ م
 ةهبشلا ةفصلاو لوعفملا مساو: لمافلا :سناورهنضملا ردي“ كارب

 نمرييضلاف هل وهام مج اناوقو ٠ كار ليبصتتلا مسا

 امل .ةانعم وأ :لدقلا. اوه ئش ىلا: انام ىلا عجار
 وحن لعافلا ىلا مولغلا لعفلا دانساك قولا د كك

 ٠ ب لفافلل يسب لعفلاف ًارسع ديز هر
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 ذا , هيف بيرال يا مالكلا اذه رهاظن ىفازاتفملا
 ركاعلا وب ممل 6 نم 0 4 لا

 0 دج 6و 0 ني عم نياك
 نواف .مليزي ص جو ىلع ”ابنو رومل ع ملزم ىقبلا دوجو

 ديزي ا نولي رومدع ةلزنم نيمائرملا بور لزن

 ةنف قار غدتسالا ليسبس ىلع بيلا وفن رص ىتح

 «همدع ةلزنم راكذالا :لزبت امك سيحا قاوغتسال يتلا الب
 .تارابتعا نا او / هيت ديب + حجوا

 ”يلطلا يف .ةباناجلا دكر يع ةاددالا ف

 دلعي ايناق ديسز سلوا ًايياق دايز نن 1 ىلا

 ايلا دعب ,داقي ٌديز ام ددرتملا بلاطللو , ديكاتلا
 1. ايلاوريبلاب !دكسيم , مياقب دير ام هللاوركس :مللو

 م # قهتنأ ٠ فلل ىلع سقو

 <07 - جو ةتع حس



 مه ١
 رتاقحلا ريغ قم ضرعلا .نإو هيج اعضاو ' [ؤيقش ىف

 ال لزرع مهلك لد مهيف» تاو نأ تطوي فا ةرابعأا 0

 تافعلا :نتائطخ ييطوغرز كمل ضيلوبم لزم لزتف مهحم ب عالق

 تلمع ةييشنأو 0 ايكوت ع أر مهيفا زل عن نا هلو

 مك قوزؤتملا' م امال هيلا راسبا اهي ىلع اسيينلا ف

 مساعاو ١ فرخ ا «فعضلا رم نوم نفي هقاك ءارمساب

 ملو سافكلا تقلا قيد اصاب هاير امج قا

 ركنملا ريغك ركذبملالوجيو ةاعإ «جامرلا لفك يابا واقدم

 0 نع ٠ عاق 1 يقتل نا ١ اهركشاا: قف ناك الا

 نا دهاوشتلاو كس الابل 1 هذيك كسلا عم قواك [ذأ يي

 كاف ا ايود:[ د دولعؤلا 5 ةراكصتا# نم 1204 اره املا

 اولا نوك نأ فد ركشلا م ات ع يظر

 قس مالس 4 0 مالشالك ركدللا كوقب امك ةددعأ مل ةنل

 نئلع ةلاد ليال كسلا قفلو 5 0 0 ةديكاتتاو يق سس

 2 نم ىقلعف دفدم ' :ئوأز اذامفعلا 00 انيك مالسالا مق

 نال رهن هلق ٠ لقعلا# جه هدب 1 فابق“ ن "ام ةلوف

 لق امال هنالا ره ”“كماز نزل يف «'لاقم ن 2 56 بسياعملا

 لام اذهف 5 رفسبف' ميرال واقحا هد قسمان 537 6

 1 0 لا ناك اذاركدلارب ل ركشنلملا لعجنو انل
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 ددردتملا :كلانطلا نواريشتسا (0) ريخلدل رشم |"
 !!.يلبط نيذعلا“ قل ئيبطادخت الو . نارتقلا لوقك

  5رسما نك يبطاخت الو ةييلودقتف , نوقرخم

 كشوف عاني 3 حولت ايي دال قا٠ اونملظ ١

 كتغافشب 0 ناذعلا ما ٠ ظ ناو حولي مالكوم

 4 راصف «ماذعلا ب و دو را فر

 0 عن يم دبا "1 يذلا مهيلع

 |ركتشلا بيع لعضو 91 نارتلل ةنلازا علما ةيمسأو
 ,زاكفالل ٠ ق سومو 27 الاذا ركنلاك
 06-5 ا رعاشلا لوقك

 ١ | الص انضراعا 0 05

 زانت يهدد سب ق3

 قاع اطر اعتطاو يف ةعضر انضر اعو لجز مشا قيقشف

 دقت + نكلا 0-0 3 ا ناركتيالوم ضرعلا
 7و دي

 ف 201 اقر هنلا لارظيا 0 سن شاك 0

 5 5 32 0 00 ه ؛لظتسملاك



 كا

 هلأ ب اذهب ةليما ةيهسأو مدللاو ناب دكابف , مياقل ادي

 ءاننع.ىا اوفل ٍدْيكاتلا ىباك ديكايلل ايضتقم لاك نايم رغأ

 ىلاخ بيضا جملا سيف ناك اموهو لوالا برمعلا عوفي !

 ىمنسيو أرفع ربخكاب ادتياونلا قال .ًايئادخبا مل

 ع بلاظ ددرتملا درتملا الام ايه قالا برضلا

 باطاخملا د انإ : ابراكنا كولر او قمر ظ

 0 ف ديكابلا نسال وجوبا

 ديكابلا ديودوو» نفاع َث ,بكومب ةيوقتلا ناسا ش

 :رهاظلا يضيقم ىلع ايطرتجاو كيلاثلا قراكتالا بسحب

 صخا لاا ها .نيميدقمف لاما رقابط قضاتي قل ا
 ىصضيقم رهاظلا ىضتقم لكف .. لاكا :ئىضدقم نم اقلط

 ىلع مالكلا 0 ىف امك و يود ل

 هالك جرخي اهب اريثكو ٠ ويش ند

 د ديو 10 ء رهاظلا ىنضقم الخ ىلإ

 رسبتعاب هلل 00 حوساي ايف تيوس علا م ادا

 5 0 رك



 كال

 : ١ عوقوب اًلانع .نوكرأل يأ رينخ زعلاو مكا نم

 ادقلو ئح لنه ةبنسلا نأ :يف اددوتم الو انهوقو الوأ

 ون ىلا ظافلالا نع يأ م دا كادكوم نع قنغتسأ ال

 روكبيل كلذ ىلا ةيجاحال ذا ةيربخا ةامجكا يف مككأ

 ] باق ٌديز الهم بطاخملل لاقيف ٠ ًارصتقم بسيكرتلا

 ادع ناب مل ابلاط مكنكا .يف ادّدرتم بطاخلا ناك ناو

 مياقو ديزك هيلا دئَسملاو دنسملا امهو مكتكا افرط رمدهذا يف

 م وا ةينسنلا:خوتو وه نيفرطلا نيب مك نأ ف ربخلو

 يونان ٠ جيف نسح - مياقريغوأ مياق ديز-يأ اهعوقو
 بطاخلا ددرن' دكوملا كلذ ليز.يل ,دكوف رظفلب مكحا

 لاقبف () ًايلاخ ةددجو ثيح رملهذ ف مكان كفنثكاو

 ةيدسأو نأ ةظفلب 1 ٠ مياف ادنز نا هل

 كنس بطال ناك ,او ةيمسا ةلج هنوكب يأ ةلمجكا

 رق ءلردقب يا 016سم ىو ديو بجو مكحال

 راكنال دايدزا بسح» ديكانلا ةدايز ز بيج ىنعأ امس

 مهما يزعج كنا لال كا

 ىوهلا ا ا لبق اهاوف فاثآ
 انكهنف الاخ يببلق فداضصف
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 ريخأا ديفي نق وه رباب دإ أرلاو .٠ ةتثحابم ةرثكو هنأ

 ىلع مكحكا هثاافاك رخآ رماب رما لذا ادكقت ثياب
 نق كش 3 0 كيا مق 5 هلوق يف مايقلاب ر لد

 د أ مكعا كلذ بمطاعملا ةدافا هربخب رثتخملا دس

 ملاع ةنفا م رآ ينعا مكحلاب ىلا هب ًالاءربتخلا يب

 بالاغملا 3 ىخا اذه هل هلوقك لوالاف مكتكا كلذ

 دافا ربخملا نإف كوخا اذه هل هلرقكح قاقلاو ل داع
 مدا هن ا لاع منوك اذه ةربخب بطانخا

  ىذلا مكما .يفا لوالو ,.8) ٠ بطاتخملا ليقف
 نوك يا قاثلاو ..ربنحا دي انين ةتدافا ربخلاب دلع

 رمال ىل ءرببنكا ةدياف مزال ىّتسي م ىنجلاب اانا عر اعل
 رثخب ىاو 526 هك نم نال : كما 5 0

 مككاب دا ارسملاو . ك1 سف انا نوكي نا تنال نع

 بسلا ثناك "اوس ىا اهتوقو الؤا ةبسنلا قو اج

 ديزك ةبيلشلاو ٠"ديز مال يب اجدألاف ٠ ةيبلس وأ 0

 ' يس ا !ةمئاقبا م

 ةدافأ ءلرسبمع؟ ربما لصق نآك اذا ىغخبني اناث لوتخب 4

 ' 7 كح ةجاحكاردق 82 كيئكو هلا نم رض :قاي نأ بم انامل

 ندذلا كاع بطاخأا ناك اف. كثّصلا ياوغألا نق



 0 م

 انزل ايليسقا 1 ريتا 'تراذ ىلا ةريطنلاب
 طاحت ايراظل دعنا امن وفو رثكا الخ ءاشناللو

 [رطإ ومن .'بذكلاو ىدصلا لاتجب الف بلطلا اتقو
 ( ردك را اذنك ةلياق ىلا ستي ال بلظ مناف مقو
 انك '-فيطمما 13 لقيتو اهآعتنالاو 'ربتعا نم دحاو"نكو
 موال كتماق و: راجلا ين ليعتسيو . ديزاب 5 ديز

 6-5 ىمتنطا هللا دودخ اوصقأو

 يسوم
 08 لوالل نرابلا ..- 8
 ا دقو ١ يدنعا تاتسألا 2 ف

 لولا ةزج

 داينمالا 0 3 :

 يرعب ام وأ ةملك مض وه يربك دانسالا الوأ لوقدن

 مهيدحأ موهفم ن أ 57 ديف ثنحت ىرخا ىلا اهارجم

 قيفملا كبلذ نع ءاوااهلدع قيفتم وا ىرخال موهنمل ثياذ

 يفنلابو باجتالل تابثالاب ديريف ٠ ينازانفتلا هلاق امك

 مظعل ريكذلاب هريغ قكغربكا ثحب مد .اهاروا عاملا



 ةيذكو 5 اعرض ريخم لا داقمتعالو مقاول معقباطم ربغ

 دلو ,نقدصد سيل قكلذ ىوسس امو اهيمج اههتفلاع

 ضنئاق يرسبلا نسا ديملن' ظحاتما لوق امل نذك

 .ةطساولا ثبثاو بذكلاو قدصلا يف اربذكا راصعنا رك
 قباطم ريغ وا عقاولل قباطم اما ربنا نأ ممالك قيقت

 هنا داقتعا وا قباطم هنا داقمعا عم اما انهنم لكز:»

 دخاو جايبفا مثس ليف داقتعال نودم وأ قباطم ر.

 ,قراطم هنأ داقتعأ عم عقاولل نوباشملا واو قداص هب

 0 داقمعأ 8 عقاولل قباطم ويغ وهو بذاك دحأ

 مو بذاك الو: قدانسي نيل هرفابلار و شاطر
 1 ةقياطملا مدع داقتعا عف قاف ينعأ ةيقابلا ةعبر' 5

 داقتعأ ع مقباطملا مو 86 السا داق_دعءالا 3-5 1

 2 ا نونجملا داقتعاك الضأ داقتعالا نودج وأ ٠ مقل

 نمم مهريغو مئايبناو للا مالكب لكشي الف هيبعت

 قدصلل ربا لامتحا ةنم مهفي لق ذا ب ذكلاو قدنع

 ضعي ةفرع اذبلاو ةليق نَء رظعلا عطق عم هس بذاكلا

 ا اءمئاذل بذكلاو ىدصلا لمتحا ام منانا نيتقدل

0 
 قدصللبقو ,. :ٌىذكك لذ دقفعم, نيف انقوف ءامسلا هلو :

. 
 ١
ْ 



 ا 1
 1 نيف ثفرع . دودصقمملا نال باد 3-7 قم ناعما

 ال قدصا ايلك ةرسقللا ناكويلف ىفاعلا مل“
 اللا !ذهرهاظو ٠ ةيلكلاو ىوبعلا ىنعمل اقيقتا يب ل

 : |ةمواعملا دعاوقلاو لومصالا سفن نع ةرابع ملعلا ناب نادر

 [:يبامث يف رصعتب ىاعجملا مع نم دوضقملا نأ ملعأو 1

 !ا)اوضخا“ىادقلاو ىربختا ايلا ارب اهدكت .نقاوبآ

 اننا يا ينسي نتابع لعفلا ناقلعتم
 .بانطالرزاجسيال نفاقلاو لصولاو لصفلا عباسلاو
 مالكلا ١ نا 5 ,373: هه اهناهني يقايسو ٠ ةاواسلاو

 .بذكلاو قدصلا لمتحا ام ربخاف ٠ داشنا اماو ,ربخ انا
 هل هلوقف ,مديز ع ةبطاخم ربخت 0 08 م

 دعس حا 7 ربها راد 0
 جقاولل هتقباطم ربنعا قدص ليقف ٠ امهريسفت يف اوفلتخا

 لبقوا و 00 بهذم اذهو هل مققاطم مدع هبذكو

 قيام وااو 9 دال .ةنقياطم 0 0 عقاولا

 «قدص كلذ 1000 ان ءامسلالياقلا لوقف ؛ , عقاولا



 ١ ا
 ناصع هللا لاقي دلو غلابع هللا لاقي اذلود نيرابنتلا

 نو لاوحاب .دارسملاو 8.4 اعل هلاق ام

 لاوحأ ةفرعمل ىل 5 ثعصو اهنا ةمانصلا ةذد ا

 زرثحا ملا قباطي اهب ىتلا هلوقو ريغ ال ىبرعلا ظفللا
 لع لم ةفصلا ةذبد كرسيل كيدلا لاوحالا نع . هل

 سيم د ؟ ايمرش تالو ةيشأ امو اعلا عفرلاو ماغدالل

 نم ةيعبدبلا (تاشسملا اذنك ٠ ىنغملا لصأ ا نآ

 ةقياطملا ةياعر دعب نوكي أمم امهوعتو عيضرتلاو سيرجتلا

 ىنكلا مالكلا وه قيقحتلا ين لاسكا ئضتنقمب دارا

 ميدقعلا نم تايفيكلا سفن.ال ةصوصخم ةيفيكب تفيكتملا

 لاوحاو ٠ كلذ قرعتسو ريكشتلاو ار يهيزسل ا ىوهانلا

 هكرثو ديكابل | نأ رابتعاب ظ_فللا لاو. ىن م انيدإ دانسالا

 نا قوقأ ٠ ةلمما سفن ىلا ةعجارلا ت 0 ايتنعالا نو لس

 فوعي لم هنا لاقي ا فاعلا ملم فيرا ىف يصر
 الاو , لاسمكا ىضتقمل ئبرعلا مالكلا قيبطت ةيفيك هب

 10 للا نال ب لك 10 داعملا ملع قدصل

 ملع قد اب لك دوصقملا ناك ولف ىناعملا ملع نيع تفرع



 ا( ادد ةدييراوب) ةيفاعل هيف ىناعلا 1 فال
 ًالرتمو هذال نايبلا ملع ىلع ىناعملا ملع اومّدق مهنا ملعا

 اداريا مب فرعي ملع نايبلا: نال . بكرملا نم درفملا
 ال يلا رعت اك ةفاوخ :بييكارت يجد اولا .ىحلا
 أدب فرعي ملعود ىناعملا ملعف . د1 .باًعيط بنكرملا ىلع
 لاكا ىضتقم ظفللا ىتباطي اهب ىتلا ىبرعلا ظفللا لاوحا
 للا عمجار اهب هلوقبف ٠ صرخاتلا ,بحاص هلاق امك

 ىلع اهبزدققي ئتللا ةكحللاا ملغلاب دارملاف , لاوحال
 0 اذن ةءانصلا 1 لاقي و ةيئرج تاكاردا

 لاق ةفرعملا مث * ةسولعلا بهازقسلاو لوصالا سفن ملعلاب
 بك رداوأ ىلكلل لاقي ملعلاو طيسبلا وا ىئزمكا كاردال
 اضياو . هللا ثملع لاقو الو للا تفرع. لامقي اذبلو

 نيكار ال نم ريخاللو 0 قوبسملا كاردألل ةفرعملا

 لهذ مث لوا ثلردا. ناب مدع امههنيب للخت اذا دحاو ىشل
 0 م درجملا ف كار دالل ملعلا : اناث ككردا مث هلع
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 أوسضوف ةغالبلا رمأ م هل كلذل نويديفم نيملع بأ ةجاجلا

 نيملعلا نيذه 0 ىناثلل ناينعلا ملعو لودلل ىناعملا ملا

 تناك ناو ةغالبلاب امهل ,ضصاصتخا ديزم ناكل ةغالبلا مل

 ةفرغمل اوجاتحأ مث ٠ ,مولعلا نم امهريق ىلع فقوذات ةغالبل

 3 عيدبلا ملع ككلذل ارعهوف رك ١ ماعلا :ةفالبلا عبأو

 مرشح نم ظفللا نأ ملعا ةدياف ةدياف 0 8 ٠ ىازاتفتلا هلاق اهلا

 طظفللا نه ةقيقحكابف ؛ عونفلا وهو: ز راجم ةيطوا ليسالا نط

 ناويعلل ليعتسملا دنسالا ظفلك هيل عضو ام يف لمعتسلا

 نع هيف ثحبلل ىناغملا ملعرادم ةقيقكا ىلعو ٠ سرتفل

 دسالا ظفلك ةقيقكا الخ زاجلاو., مدقل امك ةقباطإ

 ' ملع رادم زاجملا ىلعو . عاجشلا لدجرلل ليعتسا .اذا

 امدهك قرطلا نالعخا نسع ديف فيضللب نايسبلا

 3 نافل 2 قروي

201771١7 85 
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 لف نوب لكبف 39 هنم ىناثلاف ٠ ةربغ نم ميضفلا م الكلا

 ىنا ةفللا نم ملع ىف انق هليوم بوح
 ىنعا.+ نشا نم معا .ةفللا نال تادرفملا عاضوأ ةفرعم

 ردريغ نع ةبارغلا نم ملاسلا زييمث فرعي لا رطب
 قاعمب طاحاو ةلوادتمللا بتكلا عب عبتش نم نأ ىدعمد

 ياريس ىلارقتفي اهادع ام نأ ملع ةيسوناملا ثادرغملا

 آه خدموا .بةيازغلا نيم ملاس ريغوهف يبزتخت را شيعنت

 هيفيزجلا ملعب ذأ سايقلا ةفلاكحك فيرصتلا مله ف نيبب

 0 لجالل نود سابيقلل فلاخم للجالا نأ فرعي

 / ٠ ىظنللا ديقعتلاو بفيلاتلا فعسك وخلا ملغ ىف نيب ام
 نأ فرعي سحاب ذا رفانبلاك سحاب كرديير ام هنعو
 عمات تاما ماب 50 7 عفشرم نود رفانعم ارزشتتسم

 /ككيلذف , هأ ءربق «برح بق برق سلو «اوتك يسب
 | سمتاب كدي وا ةروكذدلا مولعلا ىف نيب ام ىل هعيمج
 الو مولعلا كلت رعي ال ذأ .يوسعملا دسيقعتلا ادع اموه

 . ملعف ٠ ةربغ نع ىونعملا ديقعتلا نم ملاسلا زييمت ساب
 ' هضعبو ةروكذملا مولعلا يب نسينبم ةضعب ةغالبلا عجرم نأ
 ' ةيداتين ءاطخلا نعزار حال ىقيو .٠ سكاب كردي

 كثيف ىوشعلا ديبقعتلا نع زاردخالو ٠ دارملا ىنعملا



 م 1
 اره نيروكذملا نيفرطلا نيسبو ٠ ةاهذارملا لصا يلو

 فكوافست برست-) ضعءب ن م نلعأا ا .هضعي ةئوافتم ةريثك

 لالخال/ بابسا نم دعبلاو ثارابتتالا ةيادرو كاماقلا
 ادع ام اهعبت هكا ةغالم نا اثلاث ملع ملعاو ١ 5١ ٠ ةحاصفلاو
 ىدو انسح انسح مالكلا كن ثرود رخآ ةوجو ةحاصفلاو ةقباطملا

 0 ةذه تلمح 0 أدل 0 انجا

 000 ا 00 دعب يا“ نع : ٠ . ةغالبلا

 نم اهنال اغيلمو ادي 0 لعج# امه ه ثلا

 ىف .ةغالبلا نا فيا 55 تاضاو 10 ماعلا فاس

 , غيلب مل 5 فيلات ىلع 57 ردعقو 3 ىه ملكتملا

 ةحاصفلا نال يصف غيب لك نا ا اعف
 ثدايكح .*اوس 72 اقلطم ةغاليلا بفيرعت قف ةذوخام

 3 1 ١ لك سيل يأ سكب : 19 :هلا ىف وأ 0 ىف ةغالبلا

 5 ا ٠ 81 ٠ 0 -- ءةقياطم ريغ ن لا مظفلي

 امهدحا ٠ نيرمأ ىلا اهعجرم مالكلا ين ةغالبلا نا ًاضيا

 زيسمت واكل 0 دارملا .ى عملا هد دان يف ءاطما نع نأرتحالب
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 لاق امك لماشياف لاا ىضعقمل ةقباطالب الا عفتري
 رهتدافا زابتعاب ظفللا 0 ةعجأر ةعالبلا نأو ٠ ئنازامفسلا

 كح نمنالا نكل غبلب مالك لاقي هناف تا دعملا
 ىدعلا بيكرتلاب دافأ هذا ثسيح نم لب كروصو ظفل هذا

 ةرابع مدقت امك ةغالبلا 0 الكلا هل. عوضملا ضرغلا م
 نا بماتظو لامك يصبإ يشل الكلا ةقب

 ضارغالو يناعلار كاد نوكي امزأ أهمدقو سارا

 ملكلاو ةدرغلا طافلالل رابتعابال مالكلا اهل عاصي ىنلا
 امك 5 0 ىمسي 3 ًاريثكو ٠ ا

 البلا "اناث 00 2 5 , 0 اننفعلا هلاق امك ةفالب ى

 ف 35 ىقضشري. ن 00 دحوه 0 0 ٠

 نع مهزجعيو رشبلا ةقاط ندع جريج نأ ل هئايسفاأو

 برقي ام اذ سكو ؛ هل ثمب نايالا نع ىأ ةيضراعم

 ةنم برئقي ام عسم ىلعالا نأ ىئسعا ىلسعالا نم

 ريغ اذا اموه لفسالاو . ها , راجعال ٌدح امدالك

 لزناو هلم ئن ذا تبرم ىلا فا هنود اهب لا منغ مالكلا

 انفاعم» نع ردضت ثاناويكا كتاوصاب ءاغلبلا دنع. قككلا

 ةدّقارلا ضاونكاو يوياظللا رابعا ريغ نم قشتن .اميسع



 أ

 كعب 0 عراضلملا عم مل سبل ماقم ىضاملا عم طرشلاا

 نسا ين مالكلا ناش. عافتراو ٠ سايقلا اذه

 وبه 5 بسانملا رابتعالل لعس+ لوبقلاو

 9 يف لا د اذاىفلا د لاقي 0
 يف طرش مالكلا ةحاصف نال تمللا العلا مالكلاب دارملاو دارملاو

 يسن هتقباطم مالكلا ين ةغالبلا لبق 44 ةفالبلا
 لذا نيتشل لافي ذارللاو . فه انوا عم لاما

 رمل وصخ جراسا ىضرعلا نود ةفالبلا يف لخادلا

 تاسعا هفاش عفشري دق مالكلا نال تامسعحلاب

 ,ةءالبلا ٌدح نع 2 ب عيدماي دك 7 هولا و ةيظفللا

 امال >2 نأ 0 5 ءاقلاو لاحلل سد

 رابتعالل ميقن اطمب الل يناذلا نس يف سيصفلا م الكل

 .ةرابع يه 5 :لأ ةغالبلاب عفشري امنا ١ هنا مولعمو نلسابلل

 نا ملغ دقف . لامكا ىضتنقإ ريسفلا مالكلا ةقب
 انذ لاو حل لاك ىساقبو ماا ان رابسإلا 7
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 رادلا 2 ق ادليزا نا ملل كدوقو (ةدكوت انالك يصضتقي

 ريال | ملغاو ننال ف ةيلع قذاص منا ىثفمب مل قباطم

 ؛ةئوافتنم مالكلا ت تاماقم ناف.. :كلثخم لاا ىضقم

 ,قياللا رابضال ياغي ماقملا اذهب قيأللا رابيعالل نال

 .نآل لاوحالل تايضتدقم توافت نيع اذهو ماسقملا كاذو

 «:زابتعالا بسحب ونه امنا ماقملاو لاا نيب رياغتلا

 قالطالا ماقمو 2: فيرعتلا ماقم نياب ريكدتلا ماقدف

 فاقم نيابي ميدقتلا ماقمو , دييقتلا ماسقم نيابي

 .ماقمو + قتلا ماقم نيابيركذلا ماقمو :ريخاتلا

 للطن نيلوز انتا ماقمز»« لاضاولا قع نيابي لمفلا
 زهعضاوم "يف علك :كسلذ فوعقسو ٠ ةاؤاسملاو بانطالا

 انمهنيب: ناف ئيغلا ب باطخ عم ي ؟ذلا باطخ اذكرو

 ئناعملاو مفيطظللا' تارابتعالا ىف شاني ىكذلا ناف ةنيابم

 ىدتس ىبغلا نال“ اي :بيشانإل الم ةا

 ةملك عم ةملك كسلا :قأأو قالا رانظاو مالكلا ليوطت

 عض نعل كدلالاؤه سيل ماقم انهل ,ةيخاضم ئرخا

 لاعقلا الفم ىبعملا لصا يف ةبحاصلا كءاث كرافي ام

 ةيطرشلا نا عم علف طرشلا ةاذاس هنارتقا دصتق يذلا

 تناول نم لكا اذيعتنو ةيطرش رشملا اذا عم هل سيل ماقف
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 ىضتقم ال ,هلوقبو كلذ رو لاعفنالاو لعفلاو ةفاضالا

 ٠ ةدحولاو .ةلظقنلاو تاّيدكلا جرخ ةيسقأللاو اايلدقنلا

 ةيضتقدلا تامولعملاب ملعلا لثم هنف هك يلوا رهلوقنو

 , ىبهنا ١ ىنازاتفتلا هلاق امك , ةمسقالكا وا ةمسقلل

 انهنابطت لك نوي نأ نهاةفالبلا انا

 وك "5 كلا ةحاصف يا هتحاضف مم لاسكا ىضتقلل
 لاحاب دازلابف : رب انيك بكرالل يفألا ةضالبلا

 لاش نود واو ىلع ملكعلا ىلا ىادلا رمال

 عض ريثعت نا ىلا. ىتادسلارمالعوه لافكا قنازانفتلا

 ء دا , ام ةّيصوصخ دارلا لصا ردب قدري يذلا مالكلا

 ناك اذا ل لالا لاب وه يل كنلث 5-7

 ىضتسقب قلنف هيلا 0 ' يوذلا مكحال ًاركشم بالغلا ٍز

 24 ان حلا“ ان 0, هن 9 ةدكوتف مكمحا ديكس 0 ةذبكا ]

 ركناورادلا ين دبز دوجوب ندع قارادلا يدير
 نال (راذدلا:يف َ اذيلز نأ كياوقي مل ةدكوتف مكحتا ا ]

 .لاميا ؛ يصئقم وه ديكاسلا !ذهف دنفاشلل نا ةظفل ]

 ىمسنقل قب اطم مالك وه ناب دكوملا رادلا يف اديز نا كلوفف ]
 مالكلا كلذ تايئزج نم !ديز نا كلذ قيقعتو لاا

 د بطاخما راكنا ناف لاا , ةيملا فم يذلا ظ
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 ا كاكسلا هلاق امك ينص ا 3

 3 هيك 0 د ٠ ميا 0-5 رظفلب دوصقملا

 دجو ءاوس ةكلملا كلث' هيف دجو موك لذ ىلع اهب ردتقب

 دوصقملا نع ربع ولو , اكيصف ىمسيف دجوي ملوار يعتلا

 هن ىمسي ال ةكلملا كلثأ هيف دجوي ملو سيصف , ظفاي
 00 _ هومضسم

 ”اهيف ةنباث يا سقنلا ىف ةخسار ةيفيك ى 71 8

 لاقت ىلع ةروصت يا هلقعت :فقوتي ال ضر ىه ةيفيكلاو
 ا ةمسق لاو: ةوسنلا ضرعلا اذه ىصقي اوريغلا

 فقوتنالا ضرع هلوقتفا : ىنازاتنقتلاة لاق امك ايلوأ ءاضتقا

 لام ةبسلا ضارعالا جرخ ريغلا لقعت ىلع هل

 ةيبسلاب ديري .ةيربسلا ضارعال ملوق ةيشانح (!)

 ةودبالاك ىرخا ةبسن ىلا سايقلاب ىشلل ةضراعلا ةبسلا

 ةةرالوفملا ف امك ككذ وصعاو لاعفنالاو لعفلاو ةو ةونبلاو

 ةملسقلا لبقت' "ىلا ضارعالل ىد تايمكلاو هرشعلا

 ] ضارعأ ىسهف ةدخولاو تطقنلا اماو ريداقملاو دادعالاك

 عفسلفلا او نم كلذ دمي بلطاف ةمسقلا 052
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 3 اردطس نردطس راطساو فا

 نام افعل خلا لدكاقب 0

 . رعش .* رخال لوقك تافاضالا ع باتت وهو قاثلاو '
 مل .لدنجا ةارعلا/ 1 ةماوحأ
 رعوسمو دعس نم قاوم“ م 7

 ةموحو ةموح ىلا ىرجو رج ىلا ةمامح :ىاسا ةنأف

 نا وهو ضعبلا اذه لوق اما ىنازانقتلا لاق, لددجلا لآ
 .رطن هيف ةحاصفلاب نالخم تافاصالل عياقتو رازكتلا ةرثك

 طفلا لق ناكر نانا عباتتو راركتلا ةرثك نم الك نال
 هرفانتلا ىلا عجري هنال ةحاصفلاب لحق ناسللا ىلع ةيزسب
 , ةحاسفلاب لاخي الق ناسللا ىلع هيبسي ظفللا لقنيا مل نا
 ريبعتلا ىلع ابي ردتقي 5 يه 0 ف 5-0 هَ

 ىسهو ةرورسملل اهرصق حرجا ثيناث يرج ةشاحا )0(

 ٠ ىشللا مظعم ةموكأو ٠ 7 تسدنذآل لاعر تاذ ضر

 هلوقو و مامكأ ريده عجسلاو ةراجح 8 صا ل دما

 0 داعس رككارش' ثدي ىلإ لا فازصن "ثيفآ

 ثيحب ىا 0 ص ى ارمي نآلف لاقي ٠ كتوم

 »أ , ةدوص عمسأو أ
ِِ 
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 ديعبلا مزاوللا داريا بيبسي. _نوكي.للخكا !ذهف..ه .دوصتلا
 يلع ةلادلا نيارقلا ءافخ عم.ةردثكلا طياسولا ىلا ةرقتفمل

 . 0 رعش + كفنجالا ند سايعلا لوقك ء .دوصقملا

 ش ظ اوبرقتل مكنعرادلا دعي فيلطابب

 دمعت عومدلا ةعاينج ةييكستو

 .نزكأو ةياكلا نع هيل عومدلا ب لعج ةئاف

 ونكو ٠ عومدلاب امهلخ# ,نع ةيانك هينيع دودمج لعجو

 ١ رورسلاو جرفل |؛نم ,هتيحا ىقالت مود هبجوي امع كلذب

 |اح جوجدلاب اهل ىلإ وه نيغلا دومج نم ل اقبالا ىناف

 هيض ةقرافم ىلع. نزمكا هلالي نو ًاكبلا: ةدارأ

 ذأ بلآ كني ,: ةاةالملاد ا رووسلا :ن م ةدصق

 ,ومدلا .ضيفد ا ل دف قاوشالو نازحالا

 7 ةبمحالا ةاقالديروريسلا لان كلذي لصوت - ىديع نم

 القمتلا نمر وكذملا تيبلا يفءام ىفضتب الو ىئازاتفعلا هلا
 يدان وميز ءدا «.ىدفلا لاع 1 ني وللا

 ديا :«صواخ اخ مالكلا ةحاصف لاقو ةروكذملا:ةفلثلا ةوجولا

 ارك: لوالافو تافاضال عباتتو راركنلا ةرثك نم

 ّ ١ رعش + رغاقبلا لرقك
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 يميل منو ٠ ع 5 قولا ظفلي اع ئه

 نيب لصفو : ف هى ودهو ذا قدنفسملا ىلع اكلمم ي )

 امهم ودا و صخب لديملا نمدو 25 ىهو لدي

 3 اممسأ وه ةلكم ملوقو ا نك مل وهو ظافلالا ع

 ىنفعسملا ىلبع ممدقتلا كروصتم كلو: اهريخ 7
 .لالدلارهاظ ريغ 50-5 تييلااؤو نوع , 39 4

 امك لصفلاو ريخاعلاو ميدقعبلا:بيبسب طم اولا:
 ركخل نع ىنغي فيلاتلا ثفعص ركذ لق ا "كلا

 1 صصص نأ زاوسيك ٠ ما وا 5 يطفللا ديقدسع

 دارملا مف ظووعصل اج روما ادع 6 ديقع“

 !ذوو ىلا نوماق ىلع ارا انهرم لح ناك ن

 ىف ديقعتلا | ناب يف ةنياضال ةفنأ “6 اف ده

 ال لب.هنم قدما ىلم :ةداسملا مي 3 للا: شب

 هدأ ىف ل ذأ ةادلا قافناد يدم كلذ نال هل

 أمك اد ةدشلا ليبقي اههوهدو ديقعتلا نأ ١ ظ

 لاقمنا ىا لافتن ىف عقاو: , للك دارملا ىلع لالدلا رم:

 ىفاقلا ىلا ةغللا ببستح» موهفملا لوالت ىنعملا نم ند:



 اق

 ركنلا هيفلقثلا اشنمو ناسسللا ىلع لقثلا ىف لوالا نود

 .فورح نم انهواعاهلاو آملا نيس عمججل م هحدمأ َُش

 :ثيببلا ىف نللاب جدنا .ةلباقم مهسعب لاق ٠ قلخلا
 ١ مذلاب ح دسملا لييابتني اسمدأو و د تاع م

 :ارملاو ٠ ديقعتلا قيم ميض وإخ كلاغلا 1 5 0 ءاجملا

 هللذو دارللا ىلع ةلالدلا لارهاظ م الكلا نوكيال نأ ديقعتلاب

 والاف لاقعنالل يف اماو ٠ للملا يفاما عقاو:,للتك
 , رامض) وأ نذحج وأ "ريهانا و | ى/ مدبب بموس 3

 | قدزرفلا.لوقنك دارملا مهف ةبوعص بجوي امم ككلذ ر

 ند ماشه نب مهرب 00 00 !

 ! ئدهوزرخملا ليعوسا

 ب ) م الإ سانلا ف هلثم او

 ف .ةهبشي يم وال سب مالا يذل شبل ين
 "ةاشه رعي كذا ىطعأ برا يأ اكان الإ لياضفلا

 ..تأ و ماد كلمملا فكلذ مأ:وب 32 ممأ وبا يذلا

 | 0 اولا نباىا ميهربأ 1 وه هغأ ودأ ىذلا

 ونجا ,ظفلب ةوبا وهو ربنعاو رمما وبا: وهون ادتبملا نيس
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 رهف رادصضالل تفييلاتلا بفيعضا عينيا اذه. ردص ن

 ماي وغم, ريل ىدل اهكيرع لاي ازال وركذلا
 افا رخام نوايا كم ليف: لوكافام قلق دعي . مل. ةوبب

 ققانسلاو ندم ضيا ىناثلا ه 3 0 اخ وهو 5

 ى 0 2 نك ١ ىنعا ا.يضعب مني ,تانملكلا رفانت 1

 اهماهضناو مئاملك فيلات نم ناسللا ىلع لاقن مالك مدل

 فم يمؤدملل لكحخ ىناحح نا او اههضعب“ (

 رعش ه رعاشلا 1 اء
 رفق نلمح ايم

 وبق ,هبوح ربق برق شسيلو

 ٠يف ىنعمب .ناكيب ملوق:يف ءآبلاو لجر . ظ وهن: بروح
 ادنبيم ريخ وا'ادعبملا رسبق ربخ منا نع عوفرم ر

 رفانتم ثيبلا اذه زجع قاف. وه هريدقل فوذا
 لقثلا اذه اميننو يا لقثلا ىف ,دانتمف هفيلات

 اهنم لك تناك ناو :ةروكذيلا تاملكلا عامتجأ سفن

 رعش | ع ديكس قدو * اهسقن ين تع

 ىرولاو هج دما هجدملا سس :

1 

 مدكاو رفانتم ينعم كرولاو محدما دجدما هلوق قل
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 اني قرقعلل» قرقا اوع اولذتعا وهن ”قعط ولا: ةينرص

 ىتتعم زوكذم ىلع ٌدئاع وه ةظفل وهو ريمضلا 1

 وه لدعلاف اولدعا لوقي هذاك دان لدغ نم واجعل
 رار فيم يت لاخوي اديك اند فاقلل
 الينا انهكتن وك قم قاف نئاع وه ةظفل ره مالكلا: اذه
 أ هللا وها ناشلا لق لوقي هناك نهذلا ئررغللاناعلا

 اذه ةنفلاخق روكذملا مكن ىف ناشلا ةظفل نوكتف 9
 اكل نوكر قالا دنع فيلاتلا فعض ىلا قدوت

 ةفيدحس دعنا اللف ةروصحم لياسم يف الا اعلي [|
 ينالها ايكو: فطر طفلا ركاقلا لبق راما اهبق
 بارعالو ةيرايربملا ف بالطلا' ةءافكب يمسملا ى انك

 "الاف نررض اند يئنعنو اظفلر انتشال داكسإ

 "الغ نم ءاهلا ص مالكلا اذه مرت و نا ُ

 يف ءوب لوعفملا ؟انبو اهو ةنبتوو اظفل رخام و نتاع

 ذ لبق ىاركذلالبق ةيف رامسالل نال دوا ال 41

 الغ اًديز بيز لاقي نا ةنوثاقو٠ ًامكحو | ىفففو ًاظفل اددز

 8 «رعاشلا لوقو . لبق روكذللا اديز ىل ريمسلا دوعيل
 ظ اورِعد اهم ةوبلاظ ىأر 4

 هئانبأ نودقملا .دعاسول: داكو ٠
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 عجارلا دادعلا اذهب يقو ه1: شفيلا'ّيشرتكلاو + .فقؤرأ
 ميبارغلا ةهجن نم ىه امنا عمسلا ىف ةهاركلا نال هلل
 انمدعو عمسلا ى:ةعاردكلا: نال: لايقو ٠ ةيمجؤلاب ةرثسغ
 طظفللا سفن يلا.ال بميطلا مدعو 'مغنلا بسيلط ىلا: ناعجب
 سشفنلا !ةطفلا نوف قيفزملا مسمع عطقلل ٌرظن هيب
 نم ليقو ٠ ىازاتفتلا هلاقاامك) مغنلا رع وظنلا عطق مه
 رعش « وهو رعاشلا لوق يف .تاقث ةظفل, عمتسلا ىف ةفاركا

 . يللاق اللا 'عركي نمت قج
 ركاب ال ع ل 5 ٠

 ١ م 0-1 . 3 5 2 قوذ ف ا 0

 فيعض نم ةتادرقم ةحاضق دعب هصولخ لوالل ةوجو ة-
 بتكرلا مالكا ١ ظاقلا وكنت" ىبا.مزدلي:نيتنعا: .: فيلا
 سايقلا ةفلاخمو ةيارغلاو رفانسلا نما تفيلاتلا“ لبق ةء

 0 هو ابها بقلوملا مالكلا نوع ناو“ ةهارك

 فيلات نوكي نا "قلاقتلا نعش دارملاو:., تفيل

 يا نيني ريشا قيل نوناقلا وا

 يفزبمسللا نال سما لونعمو ًأظفل ركذلا لبق رام

 دير وحن اظفل زركذم ىلع :ةزسيا نااةيبلالباخلا. ن



 ظ ظ 1
 ذوظتاط وا ناتعتللاوأ ئربلا يف جارسلاكو هابل
 ىأ لوعثم مسا وهف هاد هجم ىا هلهجوأ هللا جرس

 | ٠١ دمر سوما فا

 وفد قلع ةملكلا نوكت ناب ئوفللا سابقلا 51 7
 ا.#ها الظن قاءا ىدعا ةعوضاوملا ظاففلالل' تادزفم نوناق

 --- 2 وهو رعاشلا' لوقف للجال وغن عضاو هلا نع ثبت

 يااا مانت ليال لدلا ةل)ا وسما
 ,لزالك ميدسقلا مدردقلا ددحاولا::

 ال نإ عضل كولا - دو ماسقدالا فكفي للجالا هلوقف

 يباب ىّبا هافو ,لاركف نجاللا س ابقلاو كبف غوسسم

 نوف ملعي امك نؤناقلا قالخ ىلع ناك ن أو ل ديب رح

 حنو هج ولا خروع تبث هنال 0 بوو ف

 اوك ١. انباع للا“ يف 3 ةهار 41 0 ما رشو اخ عبارلا 8 3

 ةكاقس نع ارو اهيمرد ىا 0 اهيحي كدي ةظفللا

 رعش اووى عملا تيافلا ادا لوق 3 يف يشرجكا وحن

 ١ ١ 1 : ينتقل رغا مسالا ق كر غن

 طار قرن !ٍ يا با ليان ردو ١
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  1فرحا نسم يه قتلا تمجعملا ئازلاو ةديدشلا ةسو
 بيس فورا جراشم بولو ؟كقوح ةرو مهبل للتقل 

 ةدعن سوح ل يامساب وما

 يع تا راق و نا 22 0
 ابق امك (). ريالا لدلا»ق م نبا مي حرس

 ب لاوعتسالا ةيارغ نما ةصولخ قاتلا ٠ ١د .٠ نازاتفتل

 ةسونام الوىنعلا ةرهاط ريغ ةيفحو ةللكلا نوك كلذ
 رعش #0 وهو جاجتلا لزق: يفاجرتسما وحن لامعتسالا

 د ان مجرم اهيل دو 3

 اجر اهو انةيتفتةةظلافو
 هلوق وهو هلبق بوصنم ىف قوطعم بصنلاب ةلقم هلوقذ

 ٠ لوطملا قفدلا مولاو «اجلفم [ىمضا او. تدبا ىنامز

 راف ٠ ا نسوملاو لا تمول مهافلاو

 ةقدلا ىف « ([) ىجيرسلا تفيسلاك اغثا يأ 8 تع

2-1 

 ءريثالا نبا ناثك مسأ انه رياسلا لكملا ةيشاح (1)

 نيف مسا وهو ديرس ىلإ ةيسا رجلا ةيشاح(1[)

 2 81 . ةيجنت .ةنملا كوريل ةةينيلل نيلطللا للا
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 كتي الو سيصق خيلب لكف , أعم ىنعلاو ظفللا ىلا ةغالبلا
 ااقي الف فللاقلا فلا نيم فكلذب نم نس ف نسيلو
 ظ ريس هب داري ىجراخ > رمأ عيدبلا نال غيلب الو و سبصف هنا
 1 ةحااسفلا الرا لوقن قكلذ ررقذ ذاق , ريغال مالكلا
 14 .ةحاضفلاف ملكنا ىف اماو تكرالا ىف اماو ما

 ادرتكلا رفاتتل نم ُمضرلَخ لوألا هوجو ةعمرا قلع ةزقلا
 ؛ذ لبا ارظن زفاشغلا اذه نم .درفلا“ ظفللا .ةمالس ىا

 ['ارملاوا و ظانفلال نم عب نرتقي اغ ىلا رظلا عطق عم
 معو ناسللا ىلع ةيلكلا ىف الق بجوي ام لويرشاو ذاننو

 رعش وهو سيقلا ءرما لوقيف تارزشتسم ون اهب قطنلا
 الملا ىلا“ت تارزش سم (1) ةريادغ

 ..لتنومو ىتسفم ف صاقعلا لضت

 لييق ٠ تاغوفرم وا: تاعفشرم يا تارزشتسم رو
 الل الاوتار روهسل ق ليا اهنجو ُ
 نمىم قا ءاتلا نيب ةوخرلا سومهللا فرك نم نه

 3 نت 57 لضتو 5 بميأو ذلا ريادغلا هي تشان(

 ىتثملاو , رعشنلا: نم .ةلصخلا دو ةصيقعلا عجب صاقعلاو
 , ةأ 9 نإلكيللا: ىا هفالخ لتيرلاو لوتفملا
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 مالك لاقيف طقف' ملكتلاو مالكلا اهب بفضويةغالبلاو ةنابالرو

 مل ذا , دزفملا اهب فصوي الو و غسيلب رعاشو ٠ غبيلا

 ةغيلب .قديصق الو ةغيلب ةملك اولوقي. مل: ىا ةقيلب ةملكا غمبسب

 لهو لاما ىضسقم! مقاطملا رابنعات ىف انينأ دهغالبلا

 مهفالب يف وه اهذأ كلذ: نال :درفملا 5 لقفكتكنال ةقياطملا

 ٠ بمكرملا قالا عالبلا نوكس ل كلذلف ملكتللاو مالكل

 م.اق امكح ءاهتن و لوصولا نع ء نينا * لضالا ف ل ]

 ل لواللن فلا نأ روق ام لصيف ٠ ذل قازاتفسل

 صراعا رومالل يا ميظفللا رومالاب قاعي ىاعملا معلما

 ميدقتلاو ىذكاو ركذلا لانكا يضتقممل اتينبشت ظفل

 ملع ىا يناثلا نفلاو . مفرعتس امك قللذ  ليغو ريخاتلار

 مفلتخلا قرطلا اهب دارملا ةيونعملا رومالاو قلعت نايبلا

 امك 0 ميكو يلدا ةنيلاك 0 نزين ينا

 رس ةمضع) ٠ يطل ةضعي ا لن جيطفللا رومالا
 نسا يضف هتنا لاقي ىناندلاو .لوال نفل زابخاب مالكلاز
 قد ظفللا ا للا ةحالضفلا اد رطب هن الا ظفللا كيح

 قى ةرظني اذال اعيضيل «٠ رلعملاو , ظفللا رابتغاب :غسيلبو ٠ دلل
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 لوالا نفلا. ةيمست اما , عيدبلا ملع ةلفلاو ايلزيبلا ملح
 تلا اهضاوخ بيكارتلا ةدافا نع ثحجي ةنالف ىناعملاب

 2 ,ةصنخلا اعلا نع ةرابع صاونكلا ةذه يأ ىه

 ظ ىاثلا نفلا ة ةييمسلا ال "5 دافاردنضم ةدافأ نم ردد لوعفم

 قراطب ةناينيو ادحاولا ينعملا دارياب ىلعتم هنالف ناييلاب
 عيب مف يي نيش نا د لناس

 يمسن ؛انمأو : تملاطملا نع ا د.دصاقملا ا

 لش علف نايبلاب عسيدبلاو ن نانبلا 1-5 نيريخالا

 ةيمسلا فاو لايجدبلا يا ا ىلع ن اينبلا يا ىناثلا

 دقو: ٠ 7 0 ةميرغ ةعبدب اتهام نوكلف عيدبلاب ةدلقلا

 رصف ةخالبلا ملع نك ةغالبلا ملع ئناثلاو والا ىلع اوقلطا

 عباود وسهف عيدبلا ملع اماؤ نامبلاو نناعملا !| ىملع ف

 .يضتقل م الكلا ةقباطف يه ةفالبلا .ثناك الو... 1, ةغالبلا
 له عضو 556 ءالكل ةحاصف ىا متحاصف عم لاح

 تةحاضفلاف.و مغالبلا أو تحاصفلا ىنعم ناينبل انه ةمدقملا

 مالكو ةكصف ةملك لاقيف ملكتملاو مالكلاو درفملا اهي فصوب

 روهظلا نع بنل لضالا يف يو ٠ يو رعانشو اف



 ىناثلاو ىناعملا اهلوا .نوسنف ةنثلث نايببلا ملع نأ .ملغا

 نساذلا نمزيثك اهيلع .قلظا.دقوو عيدبلا كلاعلاو نايبلا

 ىددلا ةمسلا بدال مولع نم ىهو .. نايسلا ملع .ةيمسن

 معو ىناعلا ملعووجنلا ملبو فيرست مو ةللا ملع يه
 .تغللا مله عضو امل عضاولاب نال « عيدبلا معو نايبلا
 مسلو عسضوو ظفللا هل عضو ىذلا ىدعملا نع كثدلل

 نيم ةيرتعي امينسع ظفللا تاذ نع ثمحبلل فيرصتلا

 وكلا ملع عضوو ٠ كللذ ريغو لدبلاو بلقلاو ىذا

 بيسعإا لكلا نم مهفي يذلا ىتعملا نع فصحلل

 نم ثعحبلل ىناعملا ملغ عضو دق ٠ ملكلا رخاوا قولنا

 ملع عضوو يووغللا عضولا ب سعب لاجحلا ةقباطل مالكلا ةقباطم

 ”افخو احاصيا مالكلا ةلالد قرط. نع ثيحبلل نايبلا

 نع شلل عييبلا ,ملع مميت اانا ياني
 ىنونفلا نم لوالا قفسي .ميصووب# مالكلا :نيسحت ةوجو

 انينم نيدريخال ىمسب مهض-عبو قااعملا ملع ةروكذملا ةثلعلا



 ظ 1 ا 1 1 ع

 , تاراشالو زومرلل لجو ءرشالكشلا اعبالا صيخلتو
 اهقانشحمب نسوتلاو +. اهتحاصف ىلا .خوابلل جابنمو

 0577 مارملا 1 دا نع رصقتف 0 امأو . اهنالبو

 وأ ٠ بولطملا 591 مث ىضغد ,كلافلومن » هزوو مدعل .امأ

 كلو. بوبحملا لاصو نم اهقالغا مهعنف اهب !وزاق اذا
 فيلاتلا ةداقعل وا ٠ مهدنع تافلوملا له فيلات ملقل

 | منيل عمضا نأ كثرثا دقق ه .مهدص مهبوغرم لليف نع ةبجنرللا

 00 : + لبا با

 9 هللا ىلع الكتم رمد : و تافلوم 5

 ُ ادعاوقلاو وصال ن ماو .ديراق كَ راسب ام لك , ؤيف

 .ايفاك ًاناقك هللا ,نوعب عاج , يؤم ةلدالاو طباوض

 اساس ةمالم م لا ين بيلا 1

 اي ةونملا بدال لآ درج نم سعت اناو ٠ نا ٠

 ظ 0 0



0 
| 

 20 معو

 0: قطانلا يلا دللا مس: . 8
00 

 ةلفوبال نابل: نقطلاو ناسنال نير. يذلا هلل دمك
 (ادنيفعبلا نايب قون أدمح 0 نايبلاو ياعلملا دو

 ظفلعلا دفع الوقع ناعم نوديو ٠ للرلا نم - لذدع

 م ظ للذما نم

 "و ههنا ع اهنا: :ليكذلا ريقفلا لوقف اهطم نانا

 الى, :ىانعبللا ,مقروا نيدم تسورلل كيلا ف والا

 نوبفرو !.. نامل اذهل لها نمي نيييلا ةباطلا كلماز
 ناك ٠ نايبلا ملع يسال مولعلا قياقح ىلع ىآعتلا ىف
  اضيالاو ٠ 0 تسكر لا قئافقد باوبال جاتفملا

 00 فك ردا نميفاشلا كمل و9 (تاراط باوك ملا

 , اهتطانم ىف ريست مشو , اهقئاقح نع ٌفاشك مناف
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 2 5 ابالك
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